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Hij werd geboren te Oldenzaal op 20 ok· 
tober 1896 en is daar overleden op 31 
maart 1980, tijdig gesterkt door het Sa· 
crament van de Zieken. Donderdag 3 april 
hebben wij afscheid van hem genomen 
tijdens de gezongen Uitvaartdienst in de 
Sint Antenluskerk en hem te ruste gelegd 
op de begraafplaats van Oldenzaal. 

Menselijkerwijze beschouwd heeft vader 
z'jn lsven mogen voltooien In de ge
zegende leeftiJd van ruim 83 jaren heeft 
hij , na een korte periode in het ziekenhuis, 
zijn geest aan God, zijn Schepper mogen 
teruggeven, en daar had hij vrede mee 
zoals bleek toen hij bediend werd. Wij 
geloven dat God zijn dienaar zal opnemen 
in het nieuwe en eeuwige leven Het doet 
ons goed , dat vader een langdurig en pijn· 
lijk ziekbed bespaard is gebleven. 
Vader en moeder hebben beiden een lang 
leven mogen doormaken. Meer dan 50 
jaren mochten zij in hun huweliJk lief en 
leed met elkaar delen en hun zorgen aan 
hun zes kinderen wijden 
Waar in vroeger jaren de hardheid van het 
dageltJkS bestaan hun deel was daar 
mochten zij samen ook de vreugde onder· 
vinden van een welverdiende en goedver-

zo;gde oude dag. Zij hadden het samen 
f'Jn m hun woning aan de Bernard van 
Meursstraat tot een jaar na de gouden 
bruiloft moeder vrij onverwacht kwam te 
overlijden. 
Dat laat ZiJn sporen na. Als kinderen pro
bser jo het gemis zo goed mogel!jk op te 
vangen en vader te helpen waar je kunt 
maar vervangen kun je moeder nooit. 
Je maakt het dan mee, hoe je geleidelijk 
aan de levenskrachten uit vader ziet weg
trekken. hoe hij helemaal opleeft. Je ziet 
het gebeuren en je kunt er niets tegen 
doen. Het leven is ons gegeven, en waar 
het ophoudt, is niet aan ons. 
Met dankbaarheid en waardering denken 
WIJ aan het leven van vader terug. Hij was 
kletn van gestalte maar groot van hart. Zo· 
als hij vrouw en kinderen was toegewijd zo 
bleek ook zijn trouw aan het bedrijf Gel
derman, waar hij 40 jaar in dienst was en 
om zijn toewijding werd gehuldigd. 
Moge God Zich over hem ontfermen. Moge 
Hij vader en moeder voor altijd opnemen 
in ZiJn hemelse glorie. 

Voor uw belangstelltng en medeleven, on
dervonden tijdens de ziekte en bij het 
overlijden van onze beminde vader, opa 
en overgrootvader, zeggen wij u al len 
hartelijk dank. 

OE FAMILIE 

p.a Katoenstraat 16. Oldenzaal. 


