


Liefdevolle herinnering aan 

Marinus Vossebeld 

Blijf geborgen in je naam 
wees als een mens gezegend ... 

Hij werd geboren te Enschede op 26 maart 1935. 
Tot 15 oktober 2005 heeft hij temidden van ons geliefd en geleefd. 

Op donderdag 20 oktober zijn we rond hem samengekomen in de kerk van de H. Marcelinus 
te Boekelo, waarna we in Usselo definitief afscheid van hem hebben genomen. 

We wisten allemaal dat Marinus op een tijdbom leefde. Twaalf jaar geleden openbaarde zich 
een ongeneeslijke ziekte. Met ongekend vertrouwen heeft hij die waarheid onder ogen gezien . 
Het is niet anders, zei hij. Maar ook: ik zal vechten. 
Het was onvoorstelbaar dat bijna alle medicijnen goed bij hem aansloegen. Zo heeft hij nog heel 
intens en dankbaar vele jaren met ons geleefd. Je vergat bijna dat hij zo ziek was. Klagen deed 
hij niet terwijl hij ook duidelijk aangaf dat het langzaam minder werd. 
Het laatste jaar werd hij weer heel actief. Hij liet zich weer zien in de garage waar hij samen met 
Gerard al zijn krachten in had gestoken. 
In het grote gezin waarin hij opgroeide had hij een heel eigen plaats. Hij was belangstellend 
naar ieders wel en wee. En op zijn eigen wijze bleef hij zijn eigen persoonlijkheid inzetten. 

Hij was recht door zee. Begaan met mensen veraf en dichtbij, die het slecht getroffen hadden. 
Al wat er in Boekelo gebeurde had zijn warme aandacht. 
Hij was actief op vele terreinen . Voor het begrafenisfonds heeft hij jarenlang gevochten om zelf
standig te blijven bestaan. 
Hij was een gezelschapsmens. Als hij eenmaal op zijn praatstoel zat werden de verhalen steeds 
groter en soms ging de fantasie alle verstand te boven, maar hij ging er zo in op dat hij het zelf 
begon te geloven. 
Hij was vrijgezel , maar kinderen waren altijd welkom bij hem. Dat gold de neven en nichten, 
maar ook de buurkinderen van de garage. 
In zijn ziekte is hij geweldig opgevangen door zijn broers in het ouderlijk huis. Met de hulp van 
de thuiszorg is het gelukt hem tot het laatst thuis te verzorgen . En niet te vergeten zijn trouwe 
viervoeter Blackie. 
Gelukkig voor hem kon hij de pijn in zijn lichaam goed verdragen en ook de pijn van het afscheid 
moeten nemen. 
Voor hem mag er nu rust zijn. 
Marinus, rust in vrede. Moge De Eeuwige je in zijn armen sluiten. 

Boekelo, 20 oktober, 2005, 

leder, die Marinus een goed hart toedroeg en hem in leven en in zijn ziekte nabij was en ook 
nu wil delen in het verdriet willen wij danken voor de hartelijkheid en de steun nu en in de 
komende tijd. 

Familie Vossebeld 


