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eerder echtgenoot van 
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Hij werd op 12 december 1891 geboren 
te Enschede. Hij overleed op 91-jarige 
leeftijd op 11 mei 1983 te Enschede in 
het ziekenhuis "De Stadsmaten". 

Het grootste gedeelte van zijn lange 
leven heeft hij in Enschede gewoond. 
Zijn werk bracht dit met zich mee: 
40 jaar lang was hij besteller bij van 
Gend en Loos. Daardoor had hij veel 
kon takten met mensen. 
Werken "'as zijn lust en zijn leven. 
Zelfs na zijn pensionering kon hij het 
niet laten: toen vond hij ander "'erk, 
dat hij volhield tot aan zijn vijfenze
ventiaste. 
Veel moeilijke tijden heeft hij doorge
maakt: tijden van hard "'erken en "'ei
nlg verdienen, tijden ook van ziekte 
In zijn gezin met zes kinderen. Veel 
zondagen is hij met zijn vrouw per 
tandem naar Zevenaar gefietst om 
Min ie en Henny te bezoeken. 
Toen zijn vrou"' na een 53-jarig hu
"'elljk overleed en zijn kinderen uit 
huis "'aren, kon hij het alleen-zijn 
maar moeilijk aan. Het "'as dan ook 
een weldaad te zien hoe gelukkig hij 

"'as met zijn nieu"'e echtgenote en hoe 
goed ze voor hem "'as, ook in de laat
ste tijd van ziJn ziekte. De kinderen 
zijn haar daar innig dankbaar voor. 
Zo is hij, na nog een gelukkig tweede 
hu,...elijk van dertien jaar, maar met 
een tenslotte steeds minder "'ordende 
gezondheid, gestorven. 
Arbeidzaam, oprecht, edelmoedig: zo 
blijft hij ons voor ogen staan, ons al
len een voorbeeld nalatend. 

We bidden: 
God van levenden, niet van doden, 
Om"'ille van Jezus Christus, 
Eerstgeborene uit de doden, 
vragen wij U: 
ontplooi opnieu"' Uw Scheppingskracht 
en "'ek hem op tot nieuw leven. 
Geef hem deel aan het geluk 
in de nieu"'e hemel en de nieuwe aarde 
'waar geen rou"' en geen ge,...een meer is, 
geen tranen en geen pijn•. 
Dit vragen "'e U in naam 
van Hem, de levende, 
die voortdurend voor ons 
ten beste spreekt. Amen. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

Voor Uw blijken van meeleven en deel
neming danken we U hartelijk . 

Mevr. W.J.löring-Vermeeren 
kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


