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Hij werd te Losser (Z.Lutte) gebo
ren op 29 november 1899 en is na voor
zien te zijn van het Sacrament der 
Zieken in dezelfde gemeente overle
den op 23 juni 1979. Vanuit de Ma
ria-kerk hebben we hem begraven op 
het kerkhof te Old~nzaal. 

Geboren uit een degelijk godsdien
stig Twents geslacht heeft hij als 
oudste zoon van een groot gezin al 
vroeg hard moeten werken. Samen met 
zijn vrouw, met wie hij ruim 30 jaar 
gelukkig getrouwd is geweest, heeft 
hij heel veel zorgen en problemen 
moeten verwerken. Doordat hij gods
dien:::tig was, niet overdreven, maar 
echt mannelijk, bleef hij vertrouwen 
op een betere toekomst. Na de dood 
van zijn lieve vrouw was hij ook dank
baar voor wat de kinderen voor hem 
deden, vooral voor zijn huisgenoten, 
die hem de laatste jaren zo goed ver
zorgden. Hulpvaardig als hij was, 
legde hij gemakkelijk contacten en 

kreeg hij een grote kennissenkring. 
Hij was geen stads-mens, maar hij 
hield van het buitenleven, zodat 
het houden van vee, gewoonweg een 
hobby voor hem werd en hem veel le
vensgeluk gaf. Hoewel hij al ver
wjjderde plannen had om zijn tach
tigste verjaardag met zijn familie 
en kennissen blij te vieren, voelde 
hij schijnbaar toch aan, dat hij de
ze mijlpaal niet moc:1t bereiken. 
Voordat hij naar het ziekenhuis ging 
nam hij nog eerst afscheid van enige 
goede bekenden. Nu is hij in de vrede 
van Christus van ons heengegaan, 
en heeft hij van ons allen afscheid 
moeten nemen, maar niet voor al tijd. 
Hij geloofde in de verrijzenis en 
het eeuwige leven. ook wij zullen 
eenmaal voor al tijd met hem geluk
kig zijn in de liefde van Christus, 
die gezegd heeft: "Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven". 

Voor uw blijk van deelneming, be
toond na het overlijden van onze 
lieve vader en opa betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Namens de familie: 
kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, juni 1979 


