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Te HaaksberQen werd h1j geboren op het feest van de 
komst van Gods Zoon in deze wereld. 25 december 1875. 
Toen wij met hem dit feest weer verwachtten, kwam 
voor Hem de Zoon van God, plotselina, maar niet on
verwacht, te D1dam 4 december 1968. Gelovend in het 
weerzien boj de vernjzen1s hebben we 7 december d.o.v. 
zijn lichaam ter ruste gelegd op 't r.k. kerkhof te Didam. 

Door God waren zijn jaren vermeerderd en dagen van 
leven hem toeaevoegd. ZiJn aro1ze haren droeg hij als 
een heerlijke kroon. maar ztjn roem was de vreze des 
Heren. 
In handenarbeid heeft hij ZICh voor ons uitgeput. Van 
zijn arbeid hebben wij en anderen gegeten. 
Hij wist: .. noet van brood alleen leeft de mens. maar van 
alles wat uit de mond van God voortkomt". Levend is 
dat woord van God en kracht ia; het drong door tot in 
het diepst van zijn z1el en bewerkte in hem het geloof, 
begon van onze verbinding met God. Hij vreesde de dood 
dan ook niet; de komst van de Mensenzoon was voor 
hem niet onverwacht. 
Daarom zal hoj aan de Heer welaevallia aeweest zijn en 
mogen wij verwachten, dat van hem aeldt het woord 
van de H. Schrift; .. die gerechtvaard•a is, door het ge
loof, zal leven" . 
.. Wie aelooft. heeft eeuwig leven en zal Gods heerlijkheid 
zien", zeat jezus ons. 
Wij vertrouwen derhalve, dat hij nu met heel de zalige 
christenschaar, verenigd met zijn vrouw, die hij zo erg 
miste, knielt voor het eeuwige hoogaltaar. Biddend knielt 
hoj daar neer en brengt zijn God en Heer voor altijd 
dank, lof en eer. 
Wij danken God, dat we zulk een vader gehad hebben 
en WIJ vraaen Hem: ·laat ons allen eens voor altijd samen 
zijn met de Heer. 


