
Door de tranen van dit uur 
sluipt de glimlach der herinnerinq, 
de fUne uren met die goede mens, 
die stem. die ogen en dat hart. 
dat hart vooral, lieve herinnenng. 

Dankbaar blijven wij gedenken 

ALPHONSIUS A,\/TONJUS JOHANNES 
VAN LANGEN 
Lieve man van SINY NIEHOFF 
Zorgzame vader van Robert. Marc. Luc 
en Sandra 
Trouwe collega. 
Mede-gelovige van de St. Nicolaasparochie. 

Hü werd geboren In De lune op 29 mei 19~8 . Na 
een slopende en ongeneselijke ziekte overleed hij, 
moegestreden. tiJdig voorzien van het Sacrament der 
Zieken, op het feest van de Gedaanteverandering van 
de Heer, 6 augustus 19 8 5 re Denekamp. 
HU werd 4 7 jaar oud 
Na de Eucharistieviering ten afscheid op 10 augustus 
hebben we zUn lichaam re rusten gelegd op het kerk
hof van de St. Nicolaasparochie re Denekamp. 

Fons van Langen zal in de herinnering van 
heel veel mensen blijven voortleven als een 
lief, eerlijk en trouw man. waar je van op 
aan kon: war hij zei. daar hield hij zich 
aan. 
Thuis was hij een goede man en vader, 
die alle tijd nam voor zijn vrouw en kin
deren. Eenvoud kenmerkte hem en daar
om vond hij het beter als de aandacht op 

anderen gevestigd werd. In zijn werk heeft 
hij zich altijd verantwoordelijk gevoeld voor 
zijn raken. 
Wij die achterblijven voelen ons zo mach
teloos, alleen zijn en ons geloof in de le
vende God wil on~ de kracht geven om 
verder re gaan in ons leven. Het geloof. dat 
hij in liefde met ons verbonden blijft moge 
ons daarbij helpen. 
Het enige houvast. dat ons verder doet 
leven willen we verwoorden in een gedicht. 
dat mijn man en onze papa ons achterge
laten heeft: 

' t is nooit zó duuster 
of ' t wordt ók wa weer lecht. 

' t is nooit zó' n klèèjn 
of 'r koomp wa weer terecht I 

Wel 'n mood löt zakk'n 
vuurdat he good begun, 

Bedèènk: nooit is de loch zó dik 
of éénmoal schient de zun! 

Rust in vrede. 
Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand. 
Bid voor ons. 

Voor uw deelneming, ondervonden tiJdens de ziekte 
en na het overliJden van miJn lieve man en onze 
zorgzame vader, zeggen wij U onze hartelijke dank. 

SINY VAN LANGEN 
Robert, Marc, luc, Sandra 


