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Hti werd geboren te Almelo op 8 septem
ber 1901 en is t[jdig gesterkt door het Sa
crament der Zieken overleden te Olden
zaal op ;o augustus 1979. Maandag ; sep
tember hebben w[j afscheid van hém ge
nomen t[jdens de gezongen Uitvaartdienst 
in de St. Antoniuskerk te Oldenzaal wa<~r
na w[j hem daar ter ruste hebben gelegd 
op het r.k. kerkhof. 

Als wij terugdenken aan dit leven. dan zien 
wij voor ons een rechtschapen man. die 
wist wat hij wilde. die over vele talenten 
beschikte en deze in dienst van de gemeen
schap stelde. Dienstbaarheid en creativiteit 
~tonden bti hem hoog in het vaandel ge
schreven. Was hij in vroeger dagen mede
oprichter van de voetbalclub Vosta, en be
kleedde hij in deze vereniging jarenlang 'n 
bestuursfunctie. in latere dagen was 't o.a. 
de r.k. bejaardenbond, die van zijn boek
houdkundige kwaliteiten mocht profiteren. 
Hti was een man van karakter. zachtmoe
dig en mededeelzaam. levend vanuit een 
sterk ontwikkeld Godsvertrouwen. BiJna 45 
jaar mocht h[j gelukkig getrouwd zijn, tot 
zijn vrouw na een pijnl[jk ziekbed kwam te 
overl[jden. Zijn kinderen hebben dit verlies 

zo goed mogelijk opgevangen. maar ook 
zelf heeft hti dit verdriet verwerkt Oaarb[j 
vond h!j veel kracht en troost in 't gebed. 
HU was een trouw kerkbezoeker. die daar 
vond wat hij zocht voeding voor 1vn ge
loofsleven. en die deze waarJen op zjjn 
kinderen wist over te brengen. Wij zijn er 
vader en moeder dankbaar voor. Wa~ h[j 
in vroeger dagen een fervent voetballer en 
supporter en hield hti ervan om met 1[jn 
vrouw reizen te maken en de streek re 
verkennen. later zouden zijn kaartvrienden 
in het Noabershoes veel voor hem bete
kenen. Vader heeft ons heel wat nagela
ten aan w[jze raadgevingen. plich ' ~besef, 
punctualiteit en harteltikheid W[j hopen 
dat God hem nu door de dood heen voor
goed een thuis bezorgt_ dat het zijn laat
ste reis mag z[jn om bij Moeder in het 
eeuwige Vaderhuis aan te komen Moge 
God hen daar opnemen in zijn eeuwige 
vreugde. 

Voor uw deelneming ondervonden t[jdens 
de ziekte en na het overl[jden van onze 
geliefde vader en opa. betuigen wij u onze 
oprechte dank. 
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