


In dankbaarheid denken we terug aan 

Johannes Antonius Maria 
Sogtoen 

sedert 1932 echtgenoot van 
Hanna Maria Bos. 

Hij werd geboren op 25 januari 1898 
te Weerselo . Na een kortstondige ziek
te overleed hij 19 december 1989 te 
Enschede. Tijdens de Eucharistievie
ring op 23 december d.a.v, namen wij 
afscheid van hem, waarna wij hem heb
ben ten ruste gelegd op het kerkhof 
van de Marcellinusparochie te Boekelo. 

Ondanks zijn hoge leeftijd, overleed 
hij toch nog onverwacht. Hij zal het 
niet beseft hebben dat zijn tijd gekomen 
was, ook gezien zijn wilskracht om te 
leven. 
Zijn leven is getekend door zijn werk ; 
hij was een harde werker. Heel zijn 
leven lang had hij ook grote zorg, bij
zonder voor zijn vrouw en kinderen. 
Hij hield niet van uitgaan, maar was 
het liefst thuis op de boerderij, 
Een gemakkelijk leven heeft hij niet 
gehad. Zijn ouders waren reeds heel 
vroeg gestorven, Op 6-jarige leeftijd 
stond hij reeds bij het graf van zijn 

vader, Midden in de oorlog moest hij 
gedwongen verhuizen uit Lonneker, 
met zijn gezin, naar Boekelo, om daar 
een nieuw bedrijf op te bouwen. 
Uit zijn diep geloof heeft hij altijd de 
kracht gevonden om verder te gaan. 
Zij wekelijkse kerkgang heeft hij nooit 
willen missen. 
Hij hield vast aan de tradities en kwa~ 
ook voor zijn mening uit. Dat kon b11 
anderen ·wel eens hard aankomen, maar 
men wist dat hij bovenal vrede wilde 
onder elkaar. 
Wij hopen en bidden dat hij de vrede 
nu heeft gevonden in het Vaderhuis, 
waar Jezus, Gods Zoon, voor hem een 
plaats heeft bereid. Bij die God, die 
Vader, die barmhartig is, die een God 
van Liefde is. 

Voor uw blijken van medeleven en be
langstelling bij het afscheid van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en 
opa, zeggen wij U onze oprechte en 
hartelijke dank. 

H. M. Sogtoen-Bos 
kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

Boekelo, december 1989 


