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H 1 werd geboren t~ Losser 7 •ept 1891 . Ge11erk t 

door het H . Sacrament von de Zieken hee lt God hem 
op 3 maart 1 Q 7 6 plotsel lng ... an ons weggeroepen, 

om voor alltjd bij Hem te zijn. T Jdens de ge.zongen 

H. M s van QeQu1ern r!'l de p1roch1e~erk vari de H. 
Pastoor ..-an Ars re Deventer op 6 maan d.a.v. heb

bt-n wij afsthe d vol'\ hem genomen, en hem op hei 
r.k. ker"hol 1ldaar begravf!n, In geloof aan de 

heerl•jke Opstanding van de doden. 

God gaf h~m d• lee'1ijd der sttrlcen. Sa"'en met 

moeder heel! h orivermce baar gezorgd en Q~werii:t 

voor t0ns grote gez n. Vooral '" de eetste 1artn wu 
het soms moelltjk en zwaar, maar z.e droegen en ver

werkten zorgen en beproevingen altijd nmen tot 

d•epere ..-erbondenheld. Voor vader en moeder kwam 

de 1oekomst ven de ktnderen 1lt~jd op o~ e,ante 
plaa•s ; omwt1~e vari deze toekomst werd Dev~"ter 

hun nieuwe W")Onplea•s, toen In 1 936 •.v.m. het wf"rlc 

moest worden verhuisd. HIJ wa' door God begiftigd 
met grote gaven ..-an geest en hert. 

Van1.11I z JO vaste oeloofso ... ert1.1 glng en i jJf"': diep be
sef van verantwocrdel1i <he d was tHJ eerder streng dan 

gemak.cel11k, ..,,or zichze.f. voor z.11n gezin. h 1 >tefde 

hoge eisen. Vanuit z11n sotiale bewogenheid en Z•Jn 

politieke belangstelling heeft hij zich rusteloos ingezet 

voor het kathol eke vereni~1f'gsleven : als raadslid In 

z JR geboorttt-pfu1ts behar1:1gde h11 de belangen va" 
voora d.e mr!'lseo. d·e cp een et andere wijze lrle,..,., 

geraakt waren in het leven. H., gaf bliJ:O. v!n ,,,eed 

en strijdbaarheid. van een d·ep gevoe l van recht en 

rechtvaatd•gheld n de eerste oorlogsdagen en later 
bij oe Spoorwegstaking in not. 1 944 ; voor de kil"l

deren moest eer. ..,e 119 onderlcomen worden gevonden 

en vader en moeder Weefden tot het einde ven oe 

oorlog .ondergedoken". 

Misschien wes Z•Jn mvz ekole begaafdheid het door 
hem meeo t gewaaràeerdf' oescheni<. Hee 7 n leven 

was daardoor harnion e rn mui·eli: H1J was de op

r chter van de federa! e van ketho, e-•c Muz·~'kbond1Hi 

r. Nederland, end r ge"lt ... an vier muzleheren o l"lgen. 

De dood von moeder in 1969, In hei 55 Il• jaar 
van hun h1.1wel11k heeft hij daarn.1J z'n verdere 1f'vf'n als 

een zwaar lcru s meegedrag"o. Gehecht aao zijn hu·s 
eo zin .la"d• eefo 0 h t st 1 en teruggetro'-.lt~n. Maar 
we e"l nog maar kort ge ~dfltn "on h1J z11n k oderPn 

en k'.e1nk.ndcren ver weg, 1n Canada opzotken. 

In danlcbaorhe1d bli1ven w11 vader en moeder geden

ken, en biddf'>n; dat zij mog~~ leven b J G::id n fi:-1 

land dat Hit be oclo he~ft 4tdn hen. de Hem 1 e'
hebb~n. 


