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Leven Is zichzelf geven. 

EVERDINUS MARTINUS ANDREAS MARIA 

DE LANGE 

weduwnaar van 
MARIA ÛEZINA EUPHEMIA KRABBE 

• 29 november 1911 Ie Losser 
t 25 augustus 2001 te Losser 

Na de Eucharistieviering op 30 augustus 2001 
hebben wij hem bij zijn echtgenote te ruste 

gelegd op het r.k. kerkhof te Losser. 

Wij zullen steeds met grote dankbaarheid aan hem 
terugdenken. 

Hij was sterk van karak1er en levenswil. Hij bereik
te de leeftijd van de allersterksten. Hij was zo trots 
op zijn vier zoons en schoondochters en z'n tien 
kleinkinderen. Sinds vier maanden was hij over
grootvader van twee achterkleinkinderen. 

Hij woonde vrijwel zijn hele leven in Losser, waar 
hij een bekend persoon was. In zijn drukkerij heeft 
hij vanaf zijn 14e jaar met heel veel inzet en plezier 
tot zijn 85e jaar gewerkt en daar zijn hobby uitge
oefend. 

Hij was ruim 20 jaar de uitgever van "de 
Ornkellander", de opvolger van "de Katholieke 
Kerkbode" die hij samen met zijn vader uitgaf. Het 
plaatselijke nieuws vertrouwde hij met veel enthou
siasme wekelijks aan zijn krant toe. Voor duizen
den personen maak1e hij geboorte-. huwelijks- en 
overtijdenskaarten. Hij stond al die jaren dag en 
nacht voor hen klaar, zowel door de week als in het 
weekend. De waardering hiervoor is nog eens 
ol1(jerstreept met zijn Koninklijke Onderscheiding. 
Zrjn leven werd gekenmerk1 door soberheid voor 
zichzelf en gulheid voor anderen. Wij denken met 
groot respect aan de verzorging die hij onze moe
der thuis meerdere jaren heeft gegeven. Een dag 
na Zrjn 89e ve~aardag is hrj in Weerselo in hurze 
St. Jozef gaan wonen waar hij met vele goede zor
gen werd omringd. Tot die dag woonde hij geheel 
in eigen stijl in zijn eigen omgeving in zijn huis aan 
de Gronausestraat. Op woensdag 15 augustus 
2001 hebben wij hem naar het Verpleegcentrum 
Twente-Oost In zijn eigen Losser mogen brengen 
waar hij zo Intens liefdevol werd verzorgd. Wij had
den heel graag gezien dat hij nog een tijdlang had 
kunnen genieten van ZIJn hernieuwde verblijf in 
Losser. Zijn snel afnemende gezondheid liet dat 
helaas niet toe. De laatste dagen hebben wij dag 
en nacht bij hem mogen zijn. Wij zijn dankbaar dat 
wij op deze Wijze afscheid van hem hebben kun
nen nemen. 
Lieve papa, opa, bedankt voor alle goede zorgen. 

Y_oor uw medeleven en belangstelling tijdens z.ijn 
zrek1e en na zijn overlijden danken wrj u oprecht. 

Familie de Lange 


