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Friedel 

echtgenoot van 

Sophia Kaspers 

Hij werd geboren op 18 september 1935 te 
Denekamp. Op 29 augustus 2002 overleed hij 
aan de gevolgen van zijn ziekte, waartegen hij 
gevochten heeft sinds 1992. 
Op 3 september 2002 hebben we hem voor het 
laatst in ons midden gehad, tijdens de uitvaart· 
mis in de H. Nicelaaskerk te Denekamp en hem 
begeleid naar zijn laatste rustplaats op het N.H. 
kerkhof te Denekamp. 

Pa werd geboren aan de grens waar hij met zijn 
broers en zussen één grote familie vormde. 
Als schutterskoning koos hij Sophia als zijn 
koningin, en als zijn vrouw voor het leven. 
Roger, Harold en Roy vormden de kroning van 
hun liefde die 41 jaar heeft mogen duren. 
Jaren later kwamen er 3 kleindochters waarvan 
hij op en top genoot, en waarvoor hem niets te 
veel was. 

Ondanks zijn ziekte was pa een man die genoot 
van het leven, waarbij zijn werk als schilder hem 
bekend maakte in heel Denekamp en omge
ving. "Vrij en blij" maar ook Sportclub 
Denekamp speelden een grote rol in zijn leven. 
Als leider en lid van Sportclub Denekamp stond 
hij altijd voor iedereen klaar en dit werd door 
iedereen zeer gewaardeerd. 
Maar steeds werd pa weer ingehaald door zijn 
ziekte. Zo heeft hij deze laatste wedstrijd tegen 
de kanker verloren, hij wilde nog zo veel leuke 
dingen doen, maar helaas . . . het mocht niet 
zo zijn. 

Pa, opa 

Wij zijn er trots op dat wij deel uit mochten 
maken van jouw leven, we zullen je nooit verge
ten en in gedachten ben je altijd bij ons. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 
"oons" pa en allerliefste opa willen wij u hartelijk 
danken. 
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