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Dankbare herinnering aan 

JOHANNES VAN OS 

echtgenoot van 

MARGARETHA ADELHEID ANNA 
ASSEN 

Op 11 september 1890 werd hij te 
Erica geboren. Zijn hele leven heeft 
hij hier doorgebracht tot in de geze
gende ouderdom van 80 jaar. Niet zo 
jong meer sloot hij een tweede huwe
lijk, waaruit drie zoons en vier doch
ters zijn geboren. Wie hem van nabij 
heeft gekend, weet dat hij een harde 
werker is geweest. Als een zorgzame 
echtgenoot en vader was hem niet 
gauw iets te veel en waar hij merkte, 
dat hij van dienst kon zijn, stond hij 
voor iedereen klaar. Hij hield van een-• 
voud en bleef het liefst wat op de 
achtergrond. Hij gaf zich zoals hij was. 
De trouwdag van al zijn kinderen heeft 
hij mogen beleven en in enkele, maar 
veelzeggende woorden wist hij daar
over zijn dankbaarheid te uiten. Tot op 
de laatste dag van zijn leven gaf hij 

blijk van een opgeruimd karakter door 
zijn droge humoristische opmerkingen 
en leefde hij met de anderen mee. 
Echt overgegeven aan Gods wil en ge
sterkt door het sacrament der zieken 
zag hij het einde van zijn leven nade
ren. In alle rust heeft hij afscheid van 
dit leven genomen en heeft hij ons, die 
achterbl ijven, daarmee verzekerd, dat 
het zo goed was. 

Goede God, geef deze man, vader en 
opa oen eeuwig thuis bij U. Wij op 
aarde menen dat hij het verdiend heeft. 
Schenk ons, die hem zu llen missen, 
iets van de eenvoud en gemoedsrust, 
welke Gij aan Uw dienaar Johannes 
gegeven hebt. Maak Uw dienaar zalig. 
Dat vragen wij, die op U hopen. Amen -

Voor het medeleven bij ziekte en het 
overlijden en voor de laatste eer aan 
mijn lieve man, onze lieve vader en 
opa bewezen, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Fam. VAN OS-ASSEN 

Erica, juni 1971 


