
heeft hij het 25-jarig jubileum gevierd 
mei zijn vriendenkring. 

Een derde l iefde lag vele kilome
ters weg. - 28 Jaar geleden heeft hij 
op vacantie toevalligerwijs "Loter" 
in Oostenrijk ontdekt. Dil lieftallige 
dorpje in de Salzburger Alpen heeft 
hij nadien elk jaar op vakantie 
bezocht. Eerst met Tonnie, later mAt 
de kinderen en zelfs met de twee 
kleinkinderen. 

Bedankt lieve Gé voor alles wat je 
voor ons hebt gedaan. Je stond alti jd 
voor ons klaar. - Je hebt ons altijd 
overal mee geholpen. - Je was een 
geweldige man, vader en opa. 

We zullen je nooit vergeten ! 

Voor uw medeleven tijdens z'n ziekte, 
na zijn heengaan en bij zijn uitvaart, 
danl<en wij U van harte. 
Dit was een grote steun voor ons. 

TONNIE KLAASSENS-DILLE 
Jos en André - Linda, Tom 
John 

BR-1<.KENSTE N 

Dank, goede "rienden, voor al het mooie 
dat '~ij samen beleefd hebbf'n. 



'n Fijne en dankbare herinnering aan 

GÉ KLAASSENS 
Vanaf 20 januari 1951 gehuwd met 

TONNIE DILLE. 

Hij werd geboren In Enschede op 
19 oktober 1924. 

Na een korte slopende ziekte is hij 
overleden op 8 oktober 1991 in het 

Medisch Spectrum Twente in 
Enschede. 

Wij zijn in het ziekenhuis bij hem 
gebleven, daar heeft hij ook het 
Sacrament der zieken ontvangen. 

Na de Uitvaartmis in zijn Parochie
kerk v.d. H.Nicolaas te Denekamp, 
hebben we zijn lichaam te rusten 
gelegd op de begraafplaats aldaar 

op 12 oktober 1991. 

t 
Te vroeg is een eind gekomen aan 

zijn leven. ~ De dood heeft iemand 
weggenomen die wij zo graag in ons 
midden hadden gehad. - Maar wij 
stonden machteloos tegenover de 
ziekte die hij zo moedig wist te 
dragen. 

In onze herinnering zal hiJ blijven 
voortleven als •n lieve en zorgzame 
man en vader en opa, die er altijd 
voor ons was. HIJ genoot er zicht 
baar van als wij bij elkaar waren. 

De omgang met mensen ging hem 
goed en gemakkelijk af. Hij ontpopte 
zich daarin als een altijd vrolijke en 
opgewekte man. De combinatie van 
eerlijkheid en sociaal gevoel maak
ten hem daarbij tot iemand van wia 
je op aan kon. 

Ruim 26 jaar is hij als kamoorhou
der van 't Postkantoor in Denekamp 
werkzaam geweest. Door al de kon
takten die hij met de inwoners van 
Denekamp kreeg, werd hij al gauw 
'n echte "Doarper". Het wel en wee 
van Denekamp ging hem echt aan ·c 
hart. - Als wethouder van Denekamp, 
heeft hij 7 jaar aan de opbouw van 
de Gemeente meegewerkt. 

Na 40 dienstjaren heeft hij gebruik 
gemaakt van de VUT-regeling. 

Zijn vrije tijd vulde hij hoofdzakelijk 
met "zijn DOS". Een thuiswedstrijd 
werd nooit overgeslagen. Hij stond 
aan de wieg van de oprichting van 
vriendenkring DOS'19. Dit jaar nog 

z.o.z. 


