
Beetje bij beeJje heb je ons ver/01e11, 
wij konden niet zo goed meer met je prote1t 
De blik. de wanhoop. je wist het niet meer, 
de Cees van vroeger was je niet meer. 
Ons versta11d zegt dat het zo goed is, 
maar groot is wel het gemis. 

In dankbare herinnering aan 

Cees Migchielsen 
echtgenoot van 

Ali Migchielsen-Vink 

Met bovenstaande woorden willen wij uitdrukking geven 
aan onze gevoelens bij het overlijden op 11 november 2002 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa. 

Vanaf zijn jeugd heeft Cees zijn leven lang hard gewerkt. 
Voor zijn gezin heeft hij zich altijd volledig ingezet Samen 
met Ali hebben ze hun zonen op geweldige wijze opgevoed 
en hen voorzien van alles waaraan zij behoefte hadden. Zijn 
liefde voor de natuur en het vissen kregen wij met de paple· 
pel ingegoten. Onvergetelijk waren de uitstapjes die wij als 
gezin maakten. Met name denken wij aan de vele zondagen 
aan het Twentekanaal. In vakanties werd er meestal een 
kampeerplek bij het water gekozen. Zo brachten Cees en Ali 
vele vakanties aan zee door. Met zijn kleinkinderen, Chantal 
en Dennis, trok Cees er vaak op uit. Ze beleefden vele 
mooie momenten samen. Je kon ze regelmatig aan de Grolse 
gracht vinden. Cees was een 'Grolsen' in hart en nieren. Het 
daf,>elijkse rondje langs de Grolse gracht hoorde daar natuur
lijk ook bij. Je kon altijd een beroep op hem doen. Hij stond 
altijd voor je klaar. 

Vooral als er weer eens iets te klussen viel in de ramilie. 
Hij was een man van de klok, en afspraak was afspraak 
bij hem. Toen Cees op 60-jarige leeftijd, na ruim 40 jaar 
gewerkt te hebben, in de vut kwam, kreeg hij nog meer 
tijd voor zijn grote hobby: het vissen. Hij kreeg van ons 
alle tijd en ruimte om nog meer te kunnen genieten. 
Zelfs midden in de winter, met het ijs dik op de gracht, 
was hij nog met zijn hobby bezig. Zo fabriceerde hij 
honderden dobbers en maakte daarmee menig 
sportvisser blij . Twee jaar geleden, na de zoveelste 
zomervakantie aan zee, openbaarden zich de eerste 
waarneembare symptomen van zijn ziekte. Ook wij 
werden ons hier langzamerhand van bewust. Er volgde 
ziekenhuis opname in het voorjaar daarna. en later bleek 
zelfs opname in verpleeghuis De Molenberg noodzake
lijk. In april van dit jaar hebben wij gelukkig samen het 
40-jarig huwelijksfeest nog in kleine kring mogen 
vieren. Daarvoor zijn wij dankbaar. 

Zijn familie betekende veel voor hem Vele fijne 
momenten blijven in onze herinnering """ 
Zijn verhalen over vroeger zullen ons altijd bij blijven 
en de herinnering aan hem levend houden. 

Hij mag nu gaan rusten """ 

Wij danken U van harte voor Uw steun en medeleven 
bij het toch nog onverwachte afscheid van mijn man, 
onze vader en lieve opa. 

Ali Migchielsen-Vink 
kinderen en kleinkinderen. 

Groenlo, 15 november 2002 


