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Ter dankbare herinnering aan 

Bernardus Martinus Fox 

echtgenoot van 

Berendina Johanna Juninck. 

Hij werd in Lattrop geboren op 9 maart 
1901. Voorzien van het H. Sacrament der 
Zieken overleed in Fleringen op 15 sep
tember 1980. Na een plechtige uitvaart
dienst hebben w e op 19 september 1980 
zijn lichaam te rusten gelegd op het r.k. 
kerkhof in Fleringen. Daar wacht het 
op de opstanding met de verrezen Heer. 

Hij was voor alles een goede en trouwe 
echtgenoot voor zijn vrouw van wie hij 
zo intens veel hield. Alles had hij voor 
haar over. 

Hij was een goede en zorgzame vader 
voor zijn kinderen. Altijd stond hij voor 
hen klaar. Geen moeite was hem teveel. 
Hij heeft heel zijn leven hard gewerkt, 
van de vroege morgen tot de late avond. 
Altijd was hij bezig in zijn bakkerij of in 
zijn cafè. 

Hij kon moeilijk stil zitten en niets 
doen. 

Ook op het laatst van zijn lev.en niet, 
toen zijn gezondheid achteruit ging. 
Hij was een strikt eerlijk en rechtvaar
dig m ens , die n iemand tekor t deed, die 
p r obeerde goed te zijn voor iedereen 
waarmee hij in contact kwam. En dat 
w aren er velen, zeer velen. Want hij 
was sympa thiek en ging graag met men
s en om. Vaak bezocht hij ook de bejaar
densoos in Albergen. 
Hij was ook diepgelovig en erg gods, 
dienstig. Hij legde heel zijn leven in 
Gods hand en hij had een groot ver
trouwen in God, zijn Vader, tot Wie hij 
heel veel bad. 

En zo is hij vredig tot Hem teruggekeerd. 
Moge , hij daar nu genieten van de eeu
wige rust. 

Voor uw oprechte blijken van meeleven 
tijdens de ziekte en het overlijden van 
mijn dierbare man en onze zorgzame v&.
der en opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

B. J . Fox - Juninck 
Kinderen en kleinkinderen 

Fleringen, september 1980 
Oldenzaalseweg 99 


