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geboren te Nordhorn 24 dec. 1910. Hij overleed te Ol
denzaal na een langdurig ziekbed op 31 jau. 1968 en op 
3 februari d.a .v. werd hij begraven op het parochiële 

kerkhof tc~nebmp. 

We hebben h..:c allemaal zien aankomen. Vroeg of laat 
moest het gebeuren. De ziekte waaraan hij leed heeft 
hem gesloopt, to~ de dood toe. Het is een lange zorge
lijke tijd geweest voor hen, die hem dierbaar waren. Af 
en toe een kleine opleving, een beetje hoop. dan weer de 
langzame achteruitgang. Dat het nog zo lang heeft ge
duurd, ondanks zijo zwakke gestel, kwam omdat hij nog 
zo graag wilde leven, zo graag nog temidden van vrouw 
en kinderen wilde zijn. Lichamelijk is dil niel meer mo
gelijk omdat God hem tot het Jndcrc leven heeft geroe
Pl'll. Maar hij blijft leven temidden vm ons door de her
innering, door zijn woord en voorbeeld, door alles wat 
hij voor ons betekend heeft. 
Na de eerste slag. hebben wij ervaren hoc 't lc,·cn toch 
gewoon doorga.H. Wij moeten verder, of we willen of 
niet, want het leven sraat niet stil. Ook voor hem die ge
storven is, geldt dit. Ook 7ij n leven gaat door. Gods be
lofte gaat voor hem ia vervulling, n.l. dat hij eeuwig le
ven zal bij Hem. Zijo ei ode werd zijn voleinding. Bij zijn 
s•crven is Jezus hem verschenen in heerlijkheid. Al heeft 
hij geen aardse toekomst meer voor zich hij draagt nu 
Gods toekomst cnet zich. Uit het .7.ijn-ten-dode" is hij 
overgegaan naar 't .ziin-teo-leven". Van mens in tijde
lijke gestalte, is hij nu meos in eeuwigheid. In Christus 
heeft hij Gods toekomst gevonden, die nu ook de zijne 
is. Wat zich aan heel de wereld zal voltrekken op 't einde 
vau de tijclen, heefc zich nu aan hem voltrokken. 
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