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Samen zijn we sterk: 

Een uitspraak die papa de laatste weken ons 
steeds vaker toevertrouwde. Het vertrouwen 1n 
een hechte gemeenschap, zijn gezin, wat hij sa
men met moeder In ruim 50 jaar had opgebouwd, 
was zijn werk, zijn trots. 
Veel, heel veel werk verzette hij in zijn leven, altijd 
stond hij klaar voor iedereen, maar in het bijzonder 
voor zijn vrouw en zijn kinderen. Vooral ook voor 
zijn kleinkinderen, waarmee hij een speciale band 
onderhield. 
Nooit kon je tevergeefs een beroep op hem doen, 
zelfs telefonisch gaf hij zijn welgemeende en vooral 
zeer goede adviezen. 
Alles wat hij in zijn handen hield, hoe simpel en 
eenvoudig, steeds weer ontstond er een kunst
werk. 
Met zijn vaardige handen was hij niet alleen In 
staat hard te werken, maar ook van niets iets 
geweldigs te maken. 
Zorgzaam was hij vooral voor moeder, maar ook 
voor Marjan, die hij in zijn hart droeg, een zware 
last die hij altijd zonder te klagen wist te dragen. 

Het laatste 3/4 jaar ging zijn gezondheid achteruit 
en daarmee ook zijn weerbaarheid en gevecht 
tegen het onrecht wat weerloze mensen werd 
aangedaan. Vanwege zijn grote betrokkenheid en 
brede belangstelling discussieerden we vaak over 
alle zaken die er in de wereld gebeurden. 
Zo kon hij heel verdrietig zijn als hij weer eens de 
gebeurtenissen In voormalig Joegoslavie zag, het 
land waar hij samen met moeder. bij zijn vrienden 
1n Lopar, zo vaak vertoefde. 
Pijn en onmachtsgevoelens maakten zich dan van 
hem meester. Reizen met zijn caravan of camper 
deed hij erg graag, hij heeft dan ook vrienden 
gemaakt in tal van landen. 
Zijn grote ~eis is nu aangebroken, ook daar zaJ hij 
vnenden vinden en eens zullen zij elkaar ontmoe
ten. 

Papa werd geboren op 18 januari 1919 in Bedum 
verhuisde al op jonge leeftijd naar Losser, waar hiJ 
na een aantal jaren in Enschede, ook zijn laatste 
jaren doort>racht. 

Moeder veel sterkte In de toekomst en vertrouw 
erop dal "we samen sterk zijn". 

Namens moeder danken we allen hartelijk voor de 
belangstelling en het medeleven tijdens deze da
gen. 
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