
Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God, voor al wat leeft. 



Dankbaar willen we herdenken 
JOHANNES VOSSEBELD 

echt. van Hendrika Johanna Busschers 

Geboren 23 dec. 1885 te Beckum en 
overleden 17 november 1978 te Boekelo. 

Bij ons verdriet, omdat we hem niet 
langer in ons midden hebben, over
heerst toch 'n gevoel van diepe dank
baarheid en blijdschap dat vader zolang 
bij ons is gebleven. Hij heeft echt ge
noten van het leven met zijn vrouw en 
kinderen. Tot op het laatst was hij in 
tens gelukkig als hij z'n kleinkinderen 
zag . . De zorg voor een groot gezin is 
hem nooit teveel geworden . 

Z'n levensblijheid, en z'n bijna grenze
loze vertrouwen in de toekomst hebben 
hem nooit in de steek gelaten. Z'n hu
mor en z'n kijk op het wereldgebeuren 
waren voor ons allemaal verrijkend. 

Hij heeft ons geleerd de betrekkelijk
heid van onze eigen ideeën te leren zien 
en oog en oor te hebben voor 'n ander, 
vooral voor mensen die 't minder goed 
hebben. - Hij was graag behulpzaam, 
zonder er veel woorden aan te moeten 
wijden. - Hij vond dat je beter af was 
als je kon helpen in plaats van gehol
pen te worden. Maar ook toen hijzelf in 

die situatie gekomen was, bleef hij 'n 
steun voor ons allemaal. 

De laatste jaren heeft hij meerdere 
m;,len tegenover het naderende einde 
gestaan. - Hij was iedere keer blij als 
hij voelde dat hij nog een tijdje mee
kon. - Hij heeft ons allemaal verrast, 
toen hij graag het Sakrament d. zieken 
ontving "Ik ben er klaar voor", zei hij. 
Wij zijn dankbaar dat hij in z'n lange 
ziekte veel goede aandacht en verzor
ging kreeg van de doktoren en wijk
verpleegsters, 

Aan vader hebben we allemaal een 
stukje hemel op aarde ervaren.- Door 
hem hebben we begrip gekregen van 
Gods goedheid. We hopen dat hij die 
nu zelf overvloedig mag ervaren. 

We hopen ook dat we allemaal een 
beetje op Vader lijken wanneer we el
kaar helpen in ons verdriet en wegen 
zoeken om verder te leven. 

Voor het hartelijk medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader, schoon
vader en opa, zeggen wij U hartelijk 
dank, 

H. Vossebeld-Busschers 
Kinderen en kleinkinderen 


