
Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Frederikus Quinten 

Geboren te Losser 8 juni 1913, 
overleden te Enschede 17 februari 1995. 

Hij was ruim 57 jaar gehuwd met 
Johanna Wilhelmina Meulenbroek 

De Heer zegende hem met 5 kinderen. 
Alfons, Gonnie, Trees, Cecilia en Willie. 

Deze hebben van hem, na een H. Mis in de 
St. Pauluskerk, afscheid genomen op 23 

februari 1995 in het crematorium te Usselo. 

Diep geschokt zijn we door het onverwachte 
overlijden van mijn lieve man en onze zorg
zame vader en opa. Wij hebben er vrede 
mee, omdat we weten dat hierdoor vader een 
ziekbed bespaard is gebleven. 

Zijn levenspad ging niet over rozen. Als kind 
van 4 jaar moest hij al zijn moeder missen. 
De geborgenheid en liefde van een hecht 
gezin die hij in zijn jeugd moest missen, heeft 
hij ruimschoots geschonken aan zijn vrouw 
en kinderen. 

Hij was een echte huisvader. Stil van aard, 
eenvoudig maar goed. Hij was het liefst bij 
zijn vrouw en kinderen: voor hen alleen leef
de hij en voor hen probeerde hij zo goed mo
gelijk te zorgen. En zo was hij tevreden en 
gelukkig. 
Toen de kinderen uit huls waren en hij door 
ziekte voorgoed thuis moest blijven, nam hij 
deel aan de zorg voor het huishouden en de 
zorg voor moeder. Dat deed hij met liefde. 
In zijn vrije tijd ging hij graag biljarten in 'De 
Sloep• of legde er een kaartje. Maar intens 
kon hij genieten van de wekelijkse kaartavon
den met zijn kinderen. Leefde mee met hun 
gezinnen en had een warme belangstelling 
voor de kleinkinderen. We blijven hem dank
baar voor al het goede dat wij van hem 
mochten ontvangen en zijn vol vertrouwen 
dat hij rust en vrede heeft gevonden bij de 
liefdevolle God. 

Voor uw belangstelling en medeleven, be
toond na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader en opa, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Mevr. J .W. Quinten • Meulenbroek 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen 




