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Bezige handen nu gevouwen en stil 
Een leven vol werken, Zo was je wil 
Nu heb je rust met lichaam en geest 

Vaak zullen we denken aan wat is geweest. 

Marinus Vossebeld 



In dankbare herinnering aan 

Martinus Gerhardus Vossebeld 
echtgenoot van Truus Botterhuis 

* 1 februari 1926 t 1 7 september 2009 

Lieve Marinus, 

Je was een man, vader en schoonvader uit duizenden, een man 
met een groot hart waarin plaats was voor iedereen. 

Il Pa groeide op in een gezin van 13 kinderen. Al op jonge leeftijd verloor hij 
zijn vader, waardoor de zorg voor de boerderij en het gezin voor een groot 
gedeelte op zijn schouders terecht kwam . Dit is voor hem niet altijd 
gemakkelijk geweest. In 1950 leerde pa, ma kennen en in 1955 zijn ze 
getrouwd en op de Hoeve gaan wonen. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen 
geboren. Pa had 12 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Het grootste 
gedeelte van zijn leven bestond uit werken. 
's Morgens vroeg, op de brommer naar de bouw, 's avonds had hij altijd wel 
één en ander karweitje . Dit deed hij allemaal voor zijn gezin, voor zichzelf 
vroeg hij weinig. 
Pa was vaak in de schuur te vinden, bij zijn grootste hobby: de konijnen. In 
de wintermaanden was de maandagavond zijn kaartavond. Dit sloeg hij niet 
snel over. Zijn kinderen leerde hij al op jonge leeftijd kaarten, waardoor 
menig zondag hieraan besteed werd. 

De laatste jaren liet zijn gezondheid het steeds meer afweten, waardoor 
verhuizing naar "de Bouwmeester"onvermijdelijk werd. Dit was voor pa en 
moeilijke beslissing. Nog 2 jaar heeft hij met ma hier mogen wonen; in alle 
tevredenheid. 
Pa heeft het heel fijn gevonden om tot het laatste thuis verzorgd te worden. 

Allen die veel voor pa hebben betekent en hem tot steun en hulp waren 
zeggen wij heel hartelijk dank. 

Haaksbergen, september 2009 

Truus Vossebeld 
Kinderen 
Klein-achterkinderen 


