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Een liefdevolle herinnering aan 

PIET EFFING 
(PETRUS BERNARDUS) 

Hij werd op 4 januari 1908 in Losser 
geboren. Paaszaterdag, 18 april 1992, 
is hij overleden. Na de Eucharistievie
ring op 22 april, werd hij in het graf 

bij zijn vrouw 
Johanna Euphemia Slot 

begraven, die op het parochiekerkhof 
in Losser sinds 24 april 1981 

te rusten ligt. 

De laatste jaren van zijn leven, zijn 
niet de mooiste jaren van leven ge· 
weest. Toen zijn gezondheid minder 
werd, was opname in St. Maartens
stede en later in het verpleeghuis OI· 
denhove noodzakelijk geworden. 
Vader was een aardige man, samen 
met moeder · in hun goede jaren · 
uitermate zorgzaam voor het gezin en 
voor elkaar. Het was jammer dat hij 
in zijn jonge jaren niet de mogelijk
heid heeft gehad om verder te leren, 
want hij had een goed verstand en 

was wijs in zijn opmerkingen en in zijn 
doen en laten. Daarom was hij dank
baar dat nu iedereen de kans krijgt 
zich te ontwikkelen. 
Hij hield er van kontakten te hebben 
met mensen om hem heen, voelde zich 
betrokken bij de mensen, zeker ook in 
de jaren toen hij op de Vlasakker woon
de waar hij ook genoot van de vele be
zoeken van zijn kinderen en kleinkin
deren. 
Hij hield er niet van om zich bij ver
enigingen aan te sluiten, dat paste 
niet bij hem ; hij was liever een man 
die zijn eigen weg ging. 
Die weg is nu ten einde. W ij zullen 
hem missen, de kontakten met hem en 
de zorg om hem, zeker de laatste tijd. 
Het geloof in het Paasfeest zal ons 
helpen afscheid van hem te nemen 
omdat wij weten dat leven eeuwig 
leven is. 

W ij zijn u zeer dankbaar voor uw mee
leven en uw aanwezigheid bij de uit· 
vaart en begrafenis. 
Dat heeft ons heel goed gedaan. 

Zijn kinderen 
en kleinkinderen. 


