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Ter gedachtenis aan 

- Hendrikus Marinus 
Vossebeld 
echtgenoot van 
Berendlna Maria Aarnlnk 

Hij werd te Lonneker geboren op 18 april 1~21 
en is voorzien van de Sacramenten der Zie
ken overleden in het ziekenhuis " Ziekenzorg" 
te Enschede op 4 oktober 1985. Wij hebben 
afscheid genomen van hem tijdens de uit
vaart op 9 oktober 1985 in de kerk van de 
H. lsidorus en hem te ruste gelegd op het 
kerkhof aldaar. 

Vader was iemand, die van het buitenleven 
hield. Als hij maar even de tijd kreeg, ging 
hij kievitseieren zoeken, noten plukken, of 
samen met moeder fietsen in de natuur. 
Die kans was er niet vaak, want hij was 
altijd op de boerderij bezig. 
Vader was boer in hart en nieren, maar 
moest er door een samenloop van omstandig
heden mee stoppen. Dit was een erg moei
lijke stap voor hem. Toch vond hij vol.: 
doening in zijn nieuwe werkkring eerst b1J 
het Waterschap en later bij de Heidemij. 
Van het boeren maakte hij toen een hobby. 
's Avonds was hij meestal thuis bij opoe en 
zijn gezin behalve dan die avond waarop 
hel kerkkoor repetitie hield. Hij is meer dan 
40 jaar lid geweest van dit koor, liet niet 
vaak verstek gaan en wist de onderlinge 
hechte band te waarderen. 
Hij was een secuur man van weinig woorden, 
die n iet graag een ander tot last wilde zijn. 
Tijdens zijn ziekte kwam dit ook heel sterk 
tot uiting. Hij heeft zijn eigen strijd ge-

streden. Ondanks pijn had hij voor de men
sen om hem heen altijd veel be langstelling. 
"Moeder heeft de laatste jaren elk moment 
van de dag intens met je meegeleefd en ie 
met zorg omgeven. De laatste dag, zijn we 
samen met haar konstant bij je geweest. We 
wisten dat het erg moeilijk voor je was om 
voorgoed afscheid te moeten nemen. 
Wij danken je voor alles wat je voor ons 
bent geweest en voor ons gedaan hebt. We 
zullen je missen, maar we hopen dat je voor 
ons bij God sterkte en kracht zult vragen 
om zinvol verder te gaan." 

Voor alle steun en blijk van medeleven 
tijdens de ziekte, het sterven en het afscheid 
nemen vandaag, zeggen wij u allen hartelijk 
dank. 

Familie Vossebeld 




