
Ter herinnering aan 
lgnaz Bernhard Hubert Langela 

(alias "de Kidï 

lgnaz werd geboren op 10-01-1943 (met de helm 
op) op zondagmiddag om 17.00 uur. Vader 
Langela mocht naar hu1s voor deze gebeurtenis, 
wanl het was oorlog. Hij had een fijne jeugd in de 
Lepelstraa~ maar liet was ook een zorgenkindje. 
Erwasaltijo wel iets aan de hand. Een ongelukbij 
een dr.aaiende wa;;tobbe kostte hem een vinger, 
en altiJd was Geme er om hem te verzorgen. Zij 
was z1jn tweede moeder. Na de lagere schoo 
ging hiJ naar de Ulo, maar moest die na een paar 
Jaarweerverlaten A i. v.m. geelzucht. Hierna volgde 
äe "Leo Stichting in Borculo. In de winter waren 
dit vaa.k barre lijden. Eigenlijk wilde hi{. graag 
verder 10 de sportwereld, maar dat moch er me1 
van komen. Als 14-jarige jongen kwam hij bij de 
Fa. Duwersloot in Winterswijk, en kreeg daar 
werk als hulpverwarmingsmonteur. In 1967 
ontmoette hij Marcella, waar hij in 1970 mee is 
getrouwd. Het bedrijfOuwersloot breidde uit waar
door het gezin Langela in Bunschoten kwam te 
wonen. rnmiddels had hij diverse diploma's 
gehaald op technisch gebied, en werd dus aange
steld als verwarmings technicus in Bunschoten. 

Op sportgebled ging hij verder met de tennis
sport. Inmiddels hadhij twee dochters. Alexandra 
en Janine die veel met hem hebben getennist. 
Ook fungeerde hij als coach I begeleider voor 
Janine die in de tennissport verder wilde. lgnaz 
kreeg veel teleurstellingen in zijn leven. 3 Faillis
sementen wa~rdoor hiJ ontslag kreeg, en daarna 
openbaarde z1ch ZIJn Ziekte. 6 Jaren behandelin
gen voor zijn leukemie in Utrechthwaaronder een 
fransplantatie. Goede vooruitzie ten, maar na 2 
jaarkwam de ziekte weerterug.lgnaz wilde graag 
lerug naar zijn geliefde Groenlo, en zijn familie, 
dus net gezin g1ng naar het oosten en settelde 
zich in Raaksl5ergen. Zijn ziekte kreeg echter 
steeds meer vat op hem. De grootste teleurstel
ling voor lgnaz, was de medeöeling dat zijn hart 
door alle Kuren slecht was geworden. Dit kon hij 
geestelijk moeilijk verwerken. Hij bleef echter op 
zijn manier knokken. Na een redelijk goede 
u1tslag van zijn arts wilde hij naar huis. Hil heeft dit 
echter niet meer mee mogen maken, en 1s onver
wachts ingeslapen na een hartstilstand. Het was 
genoeg. en wij hebben er vrede mee dat een 
verderlijdenhem bespaard1sgebleven. Wij willen 
hem geaenken alsgoede en lieve echtgenoot, als 
zorgzame vader voor Alexandra en Janine, waar 
hij altijd klaarvoor stond. We hebben veel respect 
voor ae geestelijke hulp die zijn huisarts en in 
Bunschoten en Haaksbergen hem boden. Wij zijn 
er van overtuigd dat hij ons verlaten heeft zonder 
al}gst en pijn[ en met aeze herinnering proberen 
WIJ verderte even. 

Mede namens de fami lie Langela en Bosma 
wille') wij u hartelijk danken voor uw medeleven 
en vnendschap. 

Marcelia Langela - Bosma 
Alexandra 
Janine 


