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Hij werd geboren 17 januari 1914. Hij 
overleed, na voorzien te zijn van het 
Sacrament der zieken, op 28 november 
1994. De Uitvaartdienst was op 30 
november in de Mariakerk te Enschede, 
daarna hebben we afscheid van hem 
genomen tijdens de crematieplechtig
heid te Usselo. Rein Mossel was een 
trouwe echtgenoot en een zorgzame 
vader. Hij was blij met zijn 9 kinderen 
en trots op zijn 18 kleinkinderen. Hij 
verheugde zich op zijn eerste achter· 
kleinkind. Als kind was hij enkele jaren 
met zijn vader op zee. Deze tijd heeft 
diepe indruk op hem gemaakt. In huls 
had hij het roer graag in handen. Hij 
leefde met iedereen mee en wist met 
zijn droge humor veel situaties te redden. 
Voor zijn kinderen was hem niets teveel. 

Hij werkte uren over om hen het nodige te 
kunnen geven en hij sliep pas als ze 
allemaal weer thuis waren. Hij was een 
rustige, kalme man, een galante en 
behulpzame echtgenoot. Hij ging nooit weg, 
hoe kort ook, zonder te groeten. Als moeder 
weg was stond hij haar altijd op te wachten. 
Het was een man van weinig woorden. Op 
de t.v. liet hij geen voetbalwedstrijd voorbij 
gaan en met zijn zoons en schoonzoons 
mocht hij graag een partijtje biljarten. Hij was 
een vrome man. God was hem heilig en 
voor Maria had hij een bijzondere verering. 
Tot het laatst toe ging hij naar de 
Eucharistieviering in" 't Achtervoort" . Voor 
alle examens van kinderen en kleinkinderen 
werden kaarsen opgestoken en werd er 
gebeden. Hij hield er rekening mee dat zijn 
leven ten einde liep. Hij had zijn taak 
volbracht en het geloof bewaard. Nu wacht 
hem nog het loon dat beloofd is aan hen die 
geloven. 

•a1ijft liefdevol voor elkaar 
en vergeet mij niet•. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader en opa, zeggen wij u oprecht dank. 

H.M. Mossel • Konter 
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