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Dankbaar gedenken wij 

ALPHONS GAALMAN 
Hij werd geboren te Hengelo ov t8 februari 
t9t4 . Na een kortstondige ziekte overleed hij, 
gesterkt door het H. Sacrament der zieken In 
het Gerardus Ma)ella ztekenhula te Hengelo ov 

4 maart t 966. 
Bij zijn afscheid vierden wij de Eucharistie In 
de St. Lambert1;skerk te Hengelo ov waarna wij 
hem te ruste l egden op de r . k . begraafplaats 

te Hengelo ov 7 maart d o.v 

Met hem is een muzikaal bewogen mens van 
ons heengegaan Op verschillende terreinen 
van de muziek heeft hij zijn talenten mogen 
ontplooien. Van jongsalean groeide hij met de 
muziek op, vooral de Muslca Sacra, die voor 
hem altijd de grote bron van Inspiratie zou blij· 
ven . 

HIJ was een eenvoudig mens die voor iedereen 
klaar stond an greag een ander wilde helpen 
als het In zijn vermogen lag 

Hij was niet alleen bewogen met de muziek 
zelf, maar ook met de mensen die bij de uit· 
voering ervan betrokken waren HU onderhield 
met hen een band van trouwe vriendschap, 
waarin de liefde voor de muziek hen samen 
bond. Zijn eenvoud, enthousiasme en humor 
werkten aanstekelijk op hen Ook tijdens zijn 
ziekte bleven zijn vrienden hem trouw. wat voor 
hem een grote steun betekende. 

Thuis mocht hij genieten van de liefdevolle 
zorgen van zijn zus Mlene, die altijd voor hem 
klaar stond tot het laatste toe . ZIJ zal hem 
node missen. 

Moge de goede God zijn muzikale dienaar op
nemen in het Licht van zijn heerlijkheid en hem 
roepen tot de eeuwige lofzang der Engelen
koren. 

Voor allen die de muziek beoefenen zal hij een 
voorbeeld blijven van een mens die de vlam 
van de muziek wist levendig te houden en l iet 
branden In de harten van velen van ons. Waar· 
voor wij hem oprecht dankbaar zullen blijven. 

Hij ruste In vrede. 

Voor uw medeleven. betoond na het overlUden 
van onze dierbare broer, zwager en oom, dan· 
ken wij U hartelijk. 
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