


Jos werd geboren op 25 maart 1922 in Hengelo. Op 
vrijdag 18 mei 2001 is hij, na voorzien te zijn van het 
sacrament der zieken, overleden. Maandag 21 mei hebben 
wij afscheid van hem genomen tijdens de uitvaartdienst 
in de Onze Lieve Vrouwekerk in Hengelo en tijdens een 
bijeenkomst in Usselo, waar de crematie plaatsvond. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn 
lieve man. onze lieve vader en opa, zeggen wij U hartelijk 
dank. 
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"Laat geen lentebloesem ons ontgaan" (Uit Wijsheid 2:7) 

Jozeph Marinus Paus 
Jos 

echtgenoot van Cor Paus-Walhof 

Jos is 79 jaar geworden. Hij behoorde tot de generatie die 
ons land na een moeilijke tijd weer hielp opbouwen. Hij 
begon op veertienjarige leeftijd als loopjongen bij Stork. 
Via avondstudie werkte hij zich op tot chef van een grote 
afdeling. Hardwerkend heeft hij zich daarvoor tot zijn 
pensionering ingezet. 
Hij speelde met ons mee in onze kindertijd, vliegeren, 
vissen, donderjagen, hij haalde geintjes met ons uit. Samen 
naar de kermis gaan, ook later met de kleinkinderen, was 
een traditie waar hij niet graag van afweek. Zorgzaam als 
hij was, mochten wij nooit alleen naar huis na een feestje; 
hij haalde ons liever op. Dat deed hij gewoon. Hij was er 
als je hem nodig had, maar hij liet ons ook de ruimte. Hij 
genoot met volle teugen van de tijd dat wij met z'n allen nog 
thuis waren: hij vond het jammer dat we het huis uitgingen. 
Als familiemens zag hij graag zijn kinderen en kleinkinderen 
om zich heen. De kleinkinderen vonden hem een geweldige 
opa. Hij genoot van familiebijeenkomsten, van onze 
bezoeken aan de Anninkshoek, de opening van Mariejosés 
tentoonstelling, en het Kerstdiner bij Gerry en Harry. 
Hij hield van bloemen. hij haalde iedere week twee bossen 
bloemen voor mammie van de markt. Hij verheugde zich op 
de komst van de lente, waarvan hij alleen het begin mocht 
meemaken. 

Wij denken aan hem, wij zullen hem missen. 


