


In liefdevolle en 
dankbare herinnering aan 

Frits Sulimma 

*16 juli 1932 t15 december 2010 

Frits was een lieve man en een toegewijde 
vader en opa. Optimistisch, humoristisch 
en met het hart op de goede plek. Hij leefde 
eenvoudig en had voor zichzelf weinig nodig. 
Hij gaf zijn leven voor zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen. Ook voor zijn familie en 
vrienden stond hij altijd klaar. 

Al vroeg in zijn leven moest Frits zijn ouders 
missen. Gelukkig vond hij een thuis bij een 
ander gezin in Losser. Zijn grootste liefde werd 
Truus met wie hij dit jaar 52 jaar getrouwd was. 
Samen kregen ze vier jongens: Henri, Wim, 
Martin en Vincent. Het was een levendig gezin 
waar Frits veel plezier aan beleefde. Ravotten 
met zijn jongens was zijn grootste hobby. 

Lang heeft Frits bij textielfabriek Rigtersbleek 
in Enschede gewerkt. Later was hij in dienst 
van de gemeente Losser. 

Groot verdriet kwam er in zijn leven toen in 
1992 zijn jongste zoon Vincent verongelukte. 
De pijn van het gemis heeft een zware wissel 
op zijn leven getrokken. Eerst na jaren proefde 

Frits weer de vreugde van het leven en kon hij 
opnieuw genieten van de dingen die hij deed. 
Na zijn vervroegde pensionering heeft Frits zich 
vooral beziggehouden met vrijwilligerswerk. 
Zoals de inzameling van het oud papier ten 
behoeve van de Mariaschool. 

Van een ingrijpende hartoperatie is Frits nooit 
helemaal goed hersteld. De gevolgen van 
deze en latere medische ingrepen hebben de 
kwaliteit van zijn leven sterk beperkt. Toch was 
hij altijd hoopvol gestemd en leerde hij met 
zijn ongemakken te leven. 

De laatste jaren was hij het liefst met Truus in en 
om het huis bezig en genoot hij intens van de 
bezoekjes van zijn kinderen en kleinkinderen. 
Het plotselinge overlijden van Frits doet ons 
veel verdriet en wij missen hem nu al zeer. 
Toch zijn wij voora l dankbaar voor de vele fijne 
jaren die we samen hebben gehad. We hebben 
veel van hem gehouden. 

Wij bidden dat hij nu in vrede mag rusten en 
mag wonen in het licht van God. 

Voor uw belangstelling en medeleven willen 
wij u hartelijk danken. 

Truus Sulimma-Busscher 
Kinderen en kleinkinderen 




