
In dankbare herinnering aan 

Jo Muller 
echtgenoot van Gusta Wijering . 

Hij werd geboren te Losser op 29 mei 
1919 en overleed te Enschede op 22 
december 1981. Na een Eucharistie
viering in zijn parochiekerk te Losser 
hebben we hem begraven op het ka
tholieke kerkhof aldaar. 

Een bekende en hartelijke man is van 
ons heengegaan. Jo was in alle op
zichten een harde werker. Voor zi1n 
vrouw en voor Pauline en Henk, maar 
ook voor de Losserse gemeenschap. 
Jo was beschikbaar overal waar ge
holpen moest worden. Het U.V.V" het 
Zonder-werk-project en de K.V.V. Los
ser hebben van zijn veelzijdige capa· 
c1teiten mogen profiteren. 
Jo was dienstbaar. In zijn omgaan met 
de mensen, vroeger in de zaak, en vele 
jaren in het verenigingsleven kwam deze 
eigenschap zeer duidelijk naar voren. 
In de Maria-Geboorteparochie was hij 
lid van het kollektantencollege: met 
grote ijver en plichtsbesef. 
Dit alles kon hij doen, omdat de dienst· 
baarhe1d gedragen werd door een groot 
geloof. 

Hij was gehecht aan traditionele vor
men, maar had tegelijkertijd waardering 
voor het nieuwe. 
In zijn omgang met kinderen was hij 
niet te evenaren. Zijn aantrekkings
kracht lag in zi1n vriendelijkheid en in 
zijn bereidheid om te luisteren. 
Daardoor was het ook een genot samen 
met hem ontspanning te vinden, bij
voorbeeld in het kaarten of in de auto
club. 
Jo staat ons duidelijk voor de geest, 
zoals hij was, zo leeft hij in ons voort. 
Door onze tranen heen zijn we hem 
innig dankbaar. 
En in hetzelfde geloof, waarin hij ons 
altijd eenvoudig en oprecht is voorge
gaan, kunnen wij bidden: goede God, 
wij vertrouwen zijn leven aan U toe, 
schenk hem de vreugde van een nieu
we hemel en een nieuwe aarde en help 
ons te bli1ven vertrouwen op de toe
komst en elkaar tot steun te zijn. 

Voor uw medeleven in deze moeilijke 
dagen zijn we u erg dankbaar. 

Gusta Muller-Wijering 
Pauline en Henk. 


