
t Je plaats is leeg 
je stem is stil 
we zwijgen Heer. 
het is Uw wil. 

Bedroefd om het onverwachte verlies, maar 
dankbaar voor alle liefde en zorg die wij van 
hem ontvingen, nemen we afscheid van mijn 
zorgzame man, onze broer, zwager en oom 

Hein Mos 

echtgenoot van Annie Mos-Winters 

Hein werd geboren te Geesteren op 8 maart 
1926 en overleed plotseling, voorzien van het 
H. Oliesel, op 7 september 1995. 
Op dinsdag 12 september hebben we af
scheid van hem genomen tijdens de Eucha· 
ristieviering en hem daarna te rusten gelegd 
op het parochiële kerkhof. 

Hein, afkomstig uit een groot gezin, heeft, 
tot zijn huwelijk met Annie, thuis gewoond. 
Naast zijn werk bij Hedeman te Almelo hielp 
hij mee op de boerderij . 
Na zijn huwelijk werkte hij bij Signaal te 
Hengelo, totdat hij in de VUT ging. 
Hein was een levenslustig mens, vol humor, 
die goed was voor iedereen, deed wat in zijn 
vermogen lag om anderen te helpen en ple
zier in het leven had. 
Hij was graag in de natuur, hield van fietsen 
en wandelen met de hond èn zijn grote 
hobby, het houden van kippen en kuikens. 
Bovendien kookte hij graag en goed en nam 
hij dat regelmatig van Annie over, zodat zij 
tijd kon vrijmaken voor haar hobby's. 
Hein heeft, evenals Annie, lange periodes van 
ziekenhuisopname gekend en hij bezocht 
Annie dan heel trouw twee keer per dag. 
Hij was een diepgelovig mens die, niet al
leen voor zichzelf, maar ook voor anderen, 
nooit vergat een kaars op te steken, om 
Gods steun te vragen als dat nodig was. 
Hein hield van een goed leven en dat heb
ben Hein en Annie ook zeker gehad, samen 
gedeeld, ze waren elkaars steun en toever
laat. 



"Voor en Met elkaar" stond er op ce u1tnod 
g ng, die Anne gemaakt had. voer het tees• :i 
dat ze samen hadden w1 en vierel' b.g.v. hun 
25-1ar g huweh1ksfeest op 18 september a.s 
net heeft met zo moger Zjl'. 
Nu Hein is gestorven, Zijn we dankbaar voor 
zijn leven en blij dat hem een ziekbed s be 
spaard gebleven We vertrouwen erop dat 
hij voor eeuwig verder mag leven bij de Heer 
van alle leven die hij steeds heeft gediend. 
Hein heeft de eindbestemming van Zijn le
ven bereikt en bij ons verdriet om zijn heen
gaan verirouwen we erop dat hij nu z1Jn plaats 
heeft mogen innemen b11 God en dat deze 
hem beloont voor al het goede dat w11 van 
hem mochten ontvangen 

Allen die voor Hein veel hebben betekend en 
die ons tot steun zijn geweest, zeggen we 
heel hartelijk dank. 

Brakkenste n 

Annie Mos-W;nters 
fam. Mos 
fam. Winte·s 
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