
In darikbare herinnering aan 

Alfons Fisscher 

Pa werd geboren op 13 mei 1924 in Glane, waar 
hij een onbezorgde jeugd genoot. 
Z11n werkzame leven begon ook 1n Glane. in zijn 
eigen sigarenwinkel. Al snel werd dat echter ver
ruild voor de banden van Vredestein, waar hij tot 
aan zijn pensioen, begin jaren tachtig, gewerkt 
heeft. 
In Glane heeft hij met Ma ook z11n gezin gesticht. 
Marijke, Guus, Ans en Monique werden er gebo· 
ren. 
Na de verhuizing naar Losser in 1966 werd het 
gezin compleet gemaakt door Mark. Intussen 
zijn er 6 kleinkinderen: Tim, Maaike, Anne-Floor. 
Tom, Lotte en Jelte. 
Gezelligheid. humor en belangstelling waren de 
drie belangn1kste elementen in het leven van Pa. 
Hij was een echte familieman en vond het heer
lijk als we allemaal bij elkaar waren. Samen een 
pilsje drinken. een potje jokeren of sjoelen met 
z'n alten was het mooiste wat er was. Vaak 
dook hij dan even de keuken in en kwam terug 
met de lekkerste hapjes. Zijn slaatjes waren 
beroemd bij familie en bekenden. 
Hij was a1t11d heel geïnteresseerd in het wel en 
wee van de kinderen. tn de schooltijd wist hij de 
cijfers van de proefwerken nog beter dan de 
kinderen zelf. Ook de loopbanen van al zijn kin· 
deren volgde hij op de voet. 

Pa had een brede interesse Hij was jarenlang 
correspondent voor de Twentsche Courant in 
Glane, in Losser was hij geruime tijd secretaris 
van het schoolbestuur en na zijn pensioen 
bracht hij vele uren in de tuin door, waar soms 
hele bergen hout gekloofd werden. 
Ook in de afgelopen vier jaar. waarin z11n omge
ving beperl<t was. kon hiJ zich uitstekend verma
ken met muziek, politiek en de computer. Het 
laatste jaar was hij zelfs per e-mail bereikbaar. 
Op zondagmiddag genoot hij ervan om samen 
met ma een autoritje te maken en de plekjes van 
vroeger op te zoeken. Plekjes waar destijds met 
de kinderen. en vaak ook met ooms, tantes, 
neefjes en nichtjes, gepicknickt en gespeeld 
werd. 
Hij had een optimistische, soms wat na1eve kijk 
op het leven. Die positieve instelling heeft hem 
waarschijnlijk nog zo lang in leven gehouden. 
Jelte! H11 wilde persé de geboorte meemaken 
van het kind van Mark en Maaike. Op do dag 
dat Pa werd opgenomen in het ziekenhuis werd 
Jelte, zes weken te vroeg, geboren. Uitgerekend 
op de dag dat Jelte had moeten komen, ging 
Pa. 

Voor de getoonde belangstelling tijdens de ziek
te en na het overlijden van Alfons danken wij U 
hartelijk. 

Betsy Fisscher-Fischer 
kinderen en kleinkinderen 


