


Ter dierbare nagedachtenis aan 

Jozeph Frederikus van Lange 

sedert 21 maart 1993 weduwnaar van 
Femia Jozefma Kok 

Hij werd geboren op 15 december 1920 en is 
na een ongelijke strijd overleden op 11 juni 
1997. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het 
kerkhof te Rossum op 16 juni d.o.v. 
Daar wacht hiJ op de verrijzenis. 

De basis van zijn leven werd gelegd in de 
prachtige omgeving Singraven te Denekamp. 
De liefde voor de natuur lag dan ook voorgoed 
vast in zijn aard. Hij hechtte veel waarde aan 
zijn familiebanden . Uit zijn huwelijk met Femie 
werden twee kinderen geboren. Zijn vrouw en 
kmderen waren alles voor hem. Dat was zijn 
rijkste bezit. Met Femie vormde hij een twee
eenheid waar geen speld tussen te krijgen was 
en onvoorwaardelijk stonden zij achter hun kin
deren. God alleen weet hoeveel pijn het hem 
heeft gekost toen zijn vrouw stierf. Als rasechte 
twentenaaruitte hij zich niet en bewonderens
waardig was het zoals hij de levensdraad weer 
opnam voor het geluk van zijn kinderen. HIJ was 
uiterst betrouwbaar. 

Je kon op hem aan. Met veel plez1er ging hij 
tot zijn vijfenzestigste naar zijn werk bij de IJs
selcentrale waar hij zeer werd gewaardeerd. 
Hij zat vol humor en je kon geweld1g met hem 
lachen. Een ieder vond het prettig met hem om 
te gaan. Zijn grootste sportieve hobby werd het 
voetballen. Hij maakte het wel en wee van 
R.S.C. vele jaren mee. Belangeloos hielp hij 
iedereen die om hulp vroeg. Op het voetbal
veld en rondom de kerk heeft hij vele karwei
tjes opgeknapt, zonder daarbij aan de weg te 
timmeren. 

Onwrikbaar was ook zijn geloof in God zijn 
Schepper en de kerk bleef hij trouw. Vaak kon 
je hem aantreffen op de achterste banken van 
de kerk. Daar zocht hij zijn steun en vertroos
ting. Na een kort ziekbed werd zijn sterke 
lichaam afgebroken. Wij hebben in hem een 
ontzettend fijne vader verloren, maar ZIJn geest 
blijft diep verankerd in onze aard. 

Voor de vele blijken van medeleven tiJdens de 
ziekte en na het overlijden van onze dierbare 
vader danken wij u hartelijk. 

Leo en Marga 


