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ANTONIUS MOSSEL 

Ze werd geboren te Vollenhove op 4 januari 
1905. Ze overleed. voorzien van de Sacramen· 
ten der Zieken, in 't Kleyne Vaert te Enschede 
op 14 1un1 1993. We deden haar uitgeleide na 
de Uitvaartmis in de Anêns Gedachteniskerk 
op 17 1uni 1993. Daarna volgde de crematie· 
plechtigheid te Usselo. 

Anne Mossel·Konter kwam uit een gezin van 
elf kinderen Daar had ze al vroeg geleerd 
zorgzaam en dienstbaar te zijn en geen t1Jd te 
verliezen 
Zo 1s ze heei haar leven gebleven, voor haar 
man Anton met wie ze op 4 september 1937 
trouwde en voor hun vier kinderen. 
Het waren soms moeilijke tijden van crisis, 
oorlog en hard werken voor haar man in de tex
tiel. Maar samen hebben ze de kinderen een 
f11ne jeugd en een goede toekomst kunnen ge· 
ven. 
Toen de kinderen trouwden mochten de aan· 
getrouwden evenzéér deien 1n haar zorgzaam
"e1d en aandacht 

En de 9 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen 
kregen in haar een lieve oma. Wat heeft ze niet 
allemaal voor hen gebreid en gehaakt 
Ondertussen zorgde ze ooi< nog jaren lang, tot 
haar zeventigste, voor haar vader tot diens op· 
name 1n het Anënstehuis 
B11na tot het laatst had ze een sterk gevoel 
voor humor. Daarmee kon ze altijd veel relati· 
veren. Ook vond ze veel steun in haar geloof. 
Een bijzonder vertrouwen had ze 1n Maria, tot 
wie ze vaak een noveen hield. 
Anderhalf jaar geleden werd ze getroffen door 
een beroerte. De laatste twee maanden kreeg 
ze een liefdevolle verzorging m verpleeghuis 
't Kleine Vaert: 

Je lag daar stil, 
kon niets meer zeggen 
je gedachten, verlangens of 
iets uit te 1eggen 

Na een huwelijk van 55 jaar en omringd door 
haar man en kinderen is ze gestorven. Moge 
God haar voor alles belonen en haar opnemen 
in Zijn huis. 

ONZEVADER WEES GEGROET 

We danken allen die met haar meeleefden tij· 
dens haar ziekte en ons hun blijken van deelne· 
ming gaven na haar overliJden en uitvaart. 

A MOSSEL 
Kinderen. 
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en achterklemkmderen 


