


In dankbare herinnering aan 

Albert Antonius Mos 

weduwnaar van Hermina Hendrika Mos-Reehuis 

Hij werd geboren op 13 september 1920 te Enschede en overleed 
op 1 januari 2003 te Borne. 

De uitvaart vond plaats vanuit de Stefanuskerk te Borne, waarna 
hij werd begraven op het R.K. kerkhof aldaar. 

Pa werd in Enschede geboren als oudste zoon in een ambtena
rengezin van uiteindelijk 5 kinderen. 
In zijn jeugd speelde voetbal een grote rol. Hij speelde het liefst in 
de spits en op 17 jarige leeftijd debuteerde hij in het eerste elftal. 
Hij kreeg van de tegenstander zelfs een pak rammel omdat hij 
tijdens deze wedstrijd teveel goals had gemaakt. 
Toen de oorlog uitbrak zat hij in militaire dienst en bewaakte de 
grens in Netterden. Hij werd als één van de eerste Nederlanders 
krijgsgevangen genomen. De rest van het gezin zat in de oorlog 
ondergedoken terwijl pa in Duitsland te werk werd gesteld als 
ziekencontroleur bij een textielfabriek in Gronau. Later kreeg hij 
daar elke maand nog een klein bedrag voor uitgekeerd. "De fiets" 
werd dus langzaam terugbetaald. Zijn "voorliefde" voor Duitsers 
bleef bestaan met als memorabel feit dat vele jaren na de oorlog 
hij een bus vol Duitse toeristen - die aan hem de weg vroegen -
een weggetje binnendoor wees zodat de bus uiteindelijk in het 
weiland terechtkwam. 
In 1946 kwam hij bij politie, allereerst in Borne. Een aantal jaren 
later werd hij "veldwachter" in Bornerbroek waar ze op 15 novem
ber 1949 trouwden. Voor wat betreft het veldwachter zijn was hij 
echter meer betrokken bij de sociale problemen dan bij het bekeu
ren op achterlichtjes. In 1958 werd bij hem een ziekte geconsta
teerd die hem binnen twee jaar aan een rolstoel zou kluisteren. 
Dit is aelukkia niet uitaekomen. 

Vanuit Bornerbroek verhuisden we via Zenderen in 1965 naar 
Borne. Hier werd zijn ziekte zo erg, dat al snel het werken voor 
hem onmogelijk werd. Hij werd hierdoor aan bed gekluisterd gedu
rende enkele jaren en in 1969 afgekeurd voor het uitoefenen van 
zijn functie. Gedurende deze periode heeft moeder hem met grote 
liefde verzorgd terwijl dat niet altijd even gemakkelijk was. 
Zijn sociale bewogenheid bleef echter, vanuit zijn bed kon dat 
volgens hem ook wel. 
Hij heeft toen zijn ziekte het weer toeliet via de kerken in Borne en 
Hertme de werkgroep Jeugd gestalte gegeven. Later heeft hij sa
men met enkele andere bestuursleden de ANIB weer een nieuw 
leven ingeblazen. Hieruit is al snel een aparte "tak" voortgekomen 
waar hij via allerlei wegen en collectes geld inzamelde om voor 
gehandicapte kinderen en hun gezinsleden wat extra's te kunnen 
doen. 
In de eindjaren '70 was het moeder die al zijn aandacht kreeg 
vanwege haar slopende ziekte. Op een gegeven moment werd dit 
een volledige dagtaak voor hem tot moeder in 1995 overleed. In al 
die jaren van ziekte zeiden ze regelmatig tegen elkaar "wat hebben 
we het toch mooi samen want we zijn nog bij elkaar". Door dit in
tense contact "viel" pa na het overlijden van moeder in een diep 
gat. Langzaam maar zeker is hij hier weer uit gekropen. 
Bijzondere hoogtepunten in hun beider leven waren de komst van 
Ruud in 1991 en Silke in 1994. De aanwezigheid van beide klein
kinderen fleurde hen op en het verlies van moeder werd er 
gedeeltelijk door gecompenseerd. 
In september 2000 mondde een vaatonderzoek uit in een zieken
huisverblijf van ca. 5 maand en de amputatie van zijn rechterbeen. 
Door zijn geweldige vechtlust kreeg hij in oktober 2002 zijn lang
verwachte kunstbeen. Kort daarna ging het bergafwaarts en werd 
half december een ongeneeslijke ziekte geconstateerd. 
De strijd met deze ziekte kon pa niet winnen. 
Hij is op 1 januari 2003 rustig ingeslapen. 

We zullen hem altijd blijven herinneren als een man die liefde, 
doorzettingsvermogen en humor uitstraalde. 

Voor uw medeleven bij de ziekteperiodes en na het overlijden van 
onze dierbare vader en lieve opa willen wij U oprecht dankzeggen. 

Januari 2003 Fam. Mos 


