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Max werd geboren op 12 mei 1929 te Losser. 
Op 4 mei 1997 is h1J na een 

langdunge ziekte van ons heengegaan. 
Tijdens de Euchanstie-v1enng van vn1dag 

g mei 1997 in de H. Mana Geboortekerk te 
Losser. en de daarop volgende crematie 
hebben wij afscheid van Max genomen 

Kenmerkend voor Max was z11n onbaatzuchti
ge levensw11ze. Een persoonliJkhe1d binnen 
de Losserse gemeenschap. Hij stond altijd 
klaar met een vriendelijk woord en aandacht. 
Een val tijdens de postbezorging in 1965 ver
anderde zijn leven compleet. Een lange perio
de van revalidatie volgde. Geheel herstel is 
hem echter nooit gegund. Hij bouwde zijn 
hobby - het houden van kanaries - uit tot bijna 
professionele hoogte, waarbij hij veel vrien
den maakte onder kanarie-bezitters. Hij werd 
alom geprezen voor zijn deskundigheid. 

Zijn deur stond altijd open, en z11n huis was 
menigmaal dè ontmoetingsplaats voor over
leg. 
Na zijn 60ste wilde h1J het wat rustiger aan 
gaan doen. De bewerkelijkheid van huis en 
tuin deden Max en Riek besluiten. te vertiu1-
zen naar de Haydnstraat. Hier konden ze 
meer aandacht geven aan zichzelf, en hun le
ven meer inrichten met hun leeft11dsgenoten. 
Hij genoot van hun gezamenlijke u1tstap1es en 
ook zijn postzegelverzameling kreeg de nodi
ge aandacht. Alles leek heel voorspoedig te 
gaan. Zijn zoon Erwin trouwde met Mal')a, en 
groot was zijn vreugde, toen deze hem vertel
de, dat hij opa zou worden. De geboorte van 
zijn kleinzoon Max, werd echter overscha
duwd door de u1twer1<ing van een ernstige 
ziekte, die uiteindelijk een eind aan z11n leven 
zou maken. 
Ondanks al ons verdriet om zijn heengaan 
kunnen wij er vrede mee hebben, omdat nu 
ook zijn lijden en pijn voorbij zijn. 

Voor Uw medeleven en belangstelling tijdens 
zijn ziekte, en voor Uw aanwezigheid bij zijn 
uitvaart, betuigen wij U onze oprechte dank. 

Riek RiesewiJk - Henk 
Erwin, Maria en Max 


