
Dankbaar voor alles wat hij voor 
moeder en ons gedaan en betekend 
heeft, bevelen wij in uw gebeden en 
herinnering aan: 

JOHANNES ANTONY LODEWIJK VOS 
weduwnaar van 

Johanna Aleida Leferink. 

Hij werd geboren op 10 februari 1903 
in Enschede. Reeds voorzien van het 
Sakrament der zieken, overleed hij, 
toch nog onverwacht, op 10 jul i 1987. 
Hij werd 84 jaar. - We hebben afscheid 
van hem genomen in de Uitvaart 
dienst op 14 juli d.a.v. 

t 
Misschien zou je wel van hem mogen 
zeggen, dat hij nu zijn tweede dood 
gestorven is: het heengaan uit zijn 
leven van zijn echtgenote heeft bij 
hem zo'n gevoel van verlies nagelaten 
dat hij zich de laatste tijd steeds meer 
in zichzelf opsloot en vereenzaamde. 
Toch zal hij in de herinnering van de 
mensen die hem gekend hebben 
blijven voortleven als een levenslus
tige man, die veel plezier had in zijn 
beroep van kleermaker, zolang hij dit 
beroep uitgeoefend heelt. 

Hij was een vriendelijke en beschei
den man, met een open oor voor ieder 
die er om vroeg. Hij hield van 't leven 
zoals het hem gegeven was, erg ge
steld op zijn kinderen en kleinkinde
ren, en 'n grote liefde voor de natuur, 
voor alles wat leeft en groeit. 
Hij verstond de kunst om het leven 
telkens weer van de goede en plezie
rige kant te bekijken: zelfs toen zijn 
gezondheid achteruitging, behield hij 
tot het laatst zijn gevoel voor humor. 
Hij was een diep-gelovig mens, ervan 
overtuigd dat het leven niet alleen in 
handen van de mens zelf ligt, maar 
ook in de Handen van God. 
Wij mogen ons getroost weten in het 
besef, dat zijn leven en lijden hier, 
hebben plaats gemaakt voor 'n leven 
vol geluk bij de Heer. 
Dat hij nu mag rusten in vrede! 

Voor Uw blijk van medeleven, belang
stelling en gebed, ondervonden na het 
overlijden van onze zorgzame papa 
en opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

Ginny en Gerrit Jellema 
Mia en Henk Braakhuis 
en kleinkinderen 




