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In dankbare herinnering aan 

Folkerus Gerardus van Oosten 

Geboren te Peize op 2 maart 1917. 
Sinds 7 maart 1982 weduwnaar van 

Anna Loske 
Hij overleed, na het ontvangen van het Sacrament 

der Zieken te Losser op 25 december 1997. 
We hebben hem op 31 december, na een 

Uitvaartviering in de H. Maria Geboortekerk te 
Losser, te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof 

aldaar. 

Losser, 25 december 1997. 

Moegestreden, door onze liefde omringd, ben je 
van ons heengegaan. 

Lieve pa 

Je was een man van weinig woorden, met een 
sterk karakter en met een eigen wil. Lang heb je 
het volgehouden om voor jezelf te zorgen, tot het 
niet meer ging. 
Zo'n 1,5 jaar geleden, toen de tijd rijp was om 
naar het verzorgingstehuis St. Maartens-Stede te 
verhuizen, dachten wij dat je daar op je plek was. 
Je fleurde op uit je eenzaam bestaan. 

Je tafelgenoten hebben je opgenomen in de kring. 
Het verplegend personeel droeg je op handen. Je 
hebt in een kaartgroep gezeten. Die kaartmiddag 
had je dan ook geen oog voor ons als we op visite 
kwamen. Dit alles was jammer genoeg maar van 
korte duur. Toen je vorig jaar in het ziekenhuis te
recht kwam ben je nooit meer goed hersteld. Toch 
kwam er nooit een klacht over je lippen. 
Je hebt ook vele mooie jaren gehad. Met je 
vriendin Gertrud liepen jullie veel in het 
Arboretum, de autotochtjes die jullie maakten, 
daar genoten jullie van. Maar toen je niet meer in 
staat was om te rijden was er voor jou geen aar
digheid meer aan. Je hebt het wel moeten accep
teren. Je ging toen snel achteruit. Vorig jaar kerst
mis, dit jaar kerstmis. Op deze bijzondere dag. 
een dag van vrede. licht en rust heb je ons allen 
tezamen gebracht om over jou te waken. Zelf heb 
je het kaarsje uitgeblazen. Je bent nu uit je lijden 
verlost, je hebt je strijd gestreden. Sneller dan ver
wacht ben je toch van ons heengegaan. 
Wij staan nu hier met lege handen zonder groet of 
vaarwel. Dat God ons de kracht mag geven om 
het verdriet en leegte te verwerken die je bij ons 
hebt achtergelaten. Mede namens hem willen wij 
het verplegend personeel van de St. Maartens
Stede danken voor de liefdevolle verzorging. 

Rust zacht pa. 

Voor uw medeleven na het overlijden en bij de uit· 
vaart van onze lieve vader, groot- en overgrootva
der, zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen. klein- en achterkleinkinderen 


