
"De landbouw was mijn lust. 
De vriendschap was mijn leven. 
Al wat ik had, al wat ik was. 
Was mij door God gegeven." 
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Hij werd op 15 mei 1930 geboren te Borne. Na 
een ziekteperiode is hij, voorzien van het H. 
Sacrament der zieken, op 16 juli 1994 overleden 
in het Streekziekenhuis Midden Twente in 
Hengelo. Na een plechtige uitvaartmis in de 
parochiekerk St. Stephanus te Hertme hebben wij 
hem op woensdag 20 juli 1994 op het kerkhof te 

ruste gelegd. 

Pa wi.st dat hij ernstig ziek wa5 en dat er geen 
genezmg meer mogelijk was. 
Enkele dagen hebben ~ij bij hem gewaakt De 
aanwezigheid van zijn gezin en het H. Sacrament 
~er zieken waren er mede de oorzaak van dat hij 
in vrede kon sterven, ondanks benauwdheid en 
pijn. 
Wij herinneren pa als iemand die altijd hard 
gewerkt heeft . 

Hij is begonnen als melkrijder in Hertme en 
omstreken. Hij kocht daar toen een boerderijtje, 

waar hij zich mee han en ziel voor inzette. 
Op 28 november 1961 trad hij in het huwelijk. 
Samen kregen ze vijf kinderen. De boerderij was 
zijn lust en zijn leven. 
Juist op een moment van zijn leven dat hij daar 
volop van kon gaan genieten, moest hij een 
zware hanoperatie ondergaan, waarvan hij later 
gelukkig goed herstelde. Helaas kreeg hij na een 
aantal jaren een ongeneeslijke ziekte waardoor hij 
het werk op de boerderij niet meer kon doen, wat 
hij maar moeilijk kon aanvaarden. 

Bij de ziekenzalving bleek hoe belanirijk het 
geloof voor pa was. Wij bidden tot de Heer, voor 
pa, die getrouw is geweest tot de dood en dat de 
vreugd en de vrede van 't Eeuwige Licht hem mag 
blijven vergezeUen. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens zijn 
-;:,iekte en na het overlijden van mijn lieve man en 
onze zorgzame vader willen wij u oprecht 
bedanken. 
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