


Ter herinnering aan 

Hendrikus Jozef Voss 

weduwnaar van 
Anna Theresia Mensink 

Hij werd geboren te Weerselo op 27 maart 1912 en 
overleed, voorzien van het Heilige Sacrament der Zieken, 
op 8 april 1996 te Goor. 
Op vrijdag 12 april hebben wij afscheid genomen van 
vader tijdens de uitvaartdienst in de H. Plechelmuskerk te 
Deurningen. Daarna hebben wij hem begeleid naar zijn 
laatste rustplaats naast moeder op het R.K .kerkhof aldaar. 

Op 27 november 1952 zijn pa en ma getrouwd. Pa had 
grotendeels zelf, met hulp van familie en vrienden het huis 
in Deurningen gebouwd dat ze na hun huwelijk betrok
ken. Hij was een eenvoudig mens en een man van wein ig 
woorden, voor wie de kerk en het geloof sterk aanwezig 
waren. Ook en vooral was hij een man die wist wat hard 
werken was. Hij stak graag de handen uit de mouwen: in 
de tuin bezig zij n, fietsen van Jan en alleman repareren, hij 
bouwde en verbouwde zelf zijn huis en de kinderen 
hadden aan hem een waardevolle kracht bij het werk dat 
gedaan moest worden voordat zij hun eigen huis konden 
betrekken. Samen met ma keek hij uit naar zijn pensioen, 

waarna ze meer tijd voor andere dingen zouden hebben 
en samen konden genieten van het leven. 
Dit was echter niet voor hen weggelegd: kort na zijn 
pensioen werd ma ziek en besteedde pa al zijn tijd aan haar 
verzorging totdat ze kwam te overlijden. 
Hierdoor kwam de verantwoordelijkheid en de zorg voor 
het gezin geheel op zijn schouders te rusten. Door de 
gedrevenheid en het doorzettingsvermogen dat hem eigen 
was, heeft hij ook deze taak volbracht. Toen de kinderen 
later hun eigen weg gingen kon pa genieten van zijn 
kleinkinderen. Als hij deze om zich heen had, fleurde hij 
helemaal op. 
Doordat zijn geheugen hem echter langzaam maar zeker 
in de steek liet, trok hij zich steeds meer in zichzelf terug. 
De laatste jaren ging ook zijn lichamel ijke gezondheid 
achteruit en uiteindelijk werd hij zo zorgbehoevend dat 
opname in een verpleeghuis onvermijdelijk was. Daar is 
hij na enkele weken liefdevolle verzorging toch nog in alle 
rust van ons heengegaan. 

Voor de vele blijken van medeleven en belangstel ling voor 
onze vader en opa wil len wij u allen hartelijk bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen 


