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Vader is geboren aan de Korte Oosteresstraat in Almelo 
als oudste van een gezin met drie dochters en twee 
zoons. Tot aan de oorlog heeft hij gewerkt als koetsier 
en in de textiel. In de oorlog werd hij te werk gesteld 
in Duitsland. Toen hij hiervan thuisbleef is hij opgepakt 
en naar een concentratiekamp gestuurd. Hier heeft hij 
veel ellende meegemaakt en kwam hij sterk vermagerd 
terug naar huis. Na de oorlog is hij in de kerk getrouwd 
op 20 januari 1951 met moeder. Ze gingen wonen in de 
Oosteresstraat, daar werden Hennie en Rudie geboren. 
In de Prins Hendrikstraat, waar ze op twee verschillende 
adressen hebben gewoond, werd Bennie geboren. 
Later verhuisden ze naar de Sluiskade z.z. Hier hebben 
ze ruim twintig jaar gewoond. 

Vader heeft na de oorlog altijd gewerkt in de textiel 
totdat hij in de zeventiger jaren werd afgekeurd. Na zijn 
afkeuring heeft hij veel in zijn volkstuin gewerkt, waar hij 
als hoboy groenten en bloemen verbouwde. Hier stond 
hij bekend als een vriendelijke man die een ander altijd 
voorthielp . Ook deed hij veel huishoudelijke karweitjes 
en deed hij graag boodschappen met de spartamet. Dit 
heeft hij gedaan tot zijn 82e jaar. In 2003 werd moeder 
ziek en heeft hij haar verzorgd tot aan haar sterven. 

Hij was altijd zeer trots op zijn kinderen en kleinkinderen, 
Maurice, Shoa en Elza. Vader was altijd zorgzaam 
en vroeg altijd belangstellend hoe het ging. Zijn 
kleinkinderen waren zijn oogappels en konden weinig 
verkeerd doen, ook het wekelijkse zakgeld werd nooit 
vergeten. Als we er op visite waren geweest vroeg hij 
altijd om gauw weer te komen. 

De kerk speelde een grote rol in zijn leven. Hij hing aan 
de rituelen zoals de boeteviering. Met Pasen nam hij 
altijd het paastakje mee naar huis wat hij dan achter het 
kruis plaatste. Hij bezocht altijd trouw de kerk tot zijn 
gezondheid dit niet meer toeliet. 

Vader was altijd met weinig tevreden en ondanks zijn 
sukkelende gezondheid klaagde hij nooit, ook al had 
hij veel pijn. Hij heeft zeer regelmatig in het ziekenhuis 
gelegen met benauwdheidklachten. Hij leek ook de 
laatste keer hier weer bovenop te komen maar is toch, 
vlak voor zijn ontslag, in het ziekenhuis overleden. Zijn 
laatste woorden waren: Er is een tied van komn en d 'r is 
een tied van goan" "Amen". Hij is noe goan! 

Op 27 april is hij begraven bij moeder op het R.K. 
kerklid te Almelo. 

Pa en opa bedankt voor alles. 

Wij danken u voor uw steun en de komst om afscheid 
van hem ts nemen. 

Hennie en Esther, 
Rudie en Linda, 
Maurice 
Bennie en Marianne, 
Shoa, Elza 


