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Hij werd geboren op 23 mei 1921 te Oud-Ootmarsum. Op 
1 oktober 1996 overleed hij te Denekamp in de vrede van 
Christus. Na een uitvaartmis op 5 oktober 1996 in 
parochiekerk H.H. Simon en Judas, werd hij ter ruste 
gelegd op onze begraafplaats. 

De jeugdjaren in Oud-Ootmarsum hebben aan vader veel 
dierbare herinneringen meegegeven. Hij groeide op als de 
jongste zoon van een boerenfamilie. Hier leerde hij een 
grote vertrouwdheid met de natuur, die later tot uitdruk
king kwam in de dagelijk!-. zorg voor zijn "land". Het 
vroegtijdig sterven van zijn oudste broer en van z'n vader 
hebben een diepe indruk op hem gemaakt. Een administra
tieve baan bij de Heidemij was voor hem een belangrijke 
stap om z ' n toekomst op te kunnen bouwen. Op 26 okto
ber 1949 trouwde hij in de parochiekerk te Ootmarsum met 
Santje Mensink. 
Het werd een gelukkig huwelijk, dat gezegend werd mei 
vijf kinderen. Liefde en zorg brachten hen dicht bij elkaar. 
Voor zijn gezin vond hij een fijne plek om te wonen en te 
leven. Het vrije wonen aan de rand van een es was hem 
veel waard. Hier gaf hij ons een thuis met en voor elkaar. 
Voor ons was hij een lieve vader. goed en recht door zee . 

Velen in Ootmarsum kenden hem als "Gait". Hij had dui
delijk een eigen mening, die hij niet onder stoelen of ban
ken stak en waar hij niet gemakkelijk van afweek. Wie zijn 
vertrouwen eenmaal had gewonnen, kon op hem rekenen. 
Veel mensen waren hem dierbaar. Als boekhouder van een 
grote houtzagerij was hem enige handelsgeest niet vreemd. 
Hij Uet de goede kansen in het leven niet voorbijgaan. 
Met veel gevoel voor humor kon hij mensen beoordelen. 
Vader was gelukkig dat z'n dochters hun eigen levensweg 
hadden gevonden. Voor z'n kleinkinderen was hij er als 
een lieve opa, die altijd "in" was voor een grapje. In heel 
zijn leven heeft een oprecht geloof hem gesterkt. Hij was 
er trots op. dat z'n zoon priester was. 
Vader is altijd een biddende mens geweest en trouw aan de 
kerk gebleven. Ook toen lijden en ziekte als een schaduw 
over zijn leven kwamen , bleef hij God trouw. Maar het lij
den, het verblijf in het zieken- en verpleeghuis bleef voor 
hem een zware beproeving. God is hem altijd nabij geble
ven. Laat nu, Heer volgens uw woord Uw dienaar in vrede 
heengaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd. 

Wij zijn er trots op, dat hij mijn man, onze vader en opa 
was. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en 
uw medeleven ondervonden na het overlijden van mijn 
lieve man, onze vader en opa danken wij u oprecht. 
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