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1\ICOC.-\AS EOMITh"DUS JOZP.PH KRISPIJN 

Op 1 maut 1902 werd hij te Alm•lo g•boron. 

Na :ich ftrst 11 jaar voorbt-reid U! hebben op her 

prie:srer~chap. moest hij o:n ge:ondhddsredtntn af~ 

zit.'n van zijn ideaal om mis!'iionoris l~ worden. 

Enkele jartn later trouwde hij mt1 Riek Licdenbaum 

en u· krcgt.n acht kinderen. 

Uu :1Jn hdt manitt van le:ve:n ~..,r.ik te:n diep ge~ 

loof an God. 

Ktrk en maatschappij baddtn ttn ctntralc plaab 

in ?.•Jn lcvè:n, naa.!'it dl! z.org voor ZIJO tigc-n gezin. 

Dat dll geen gemakkelijke tank wn~ bleek vooral 

i n de oorlogsJaren, toen bij :ijn huhsgcLi n enige 

tijd uiteen moe~t zien vallen. 

Bovendien bl~ck dat hij op 40 jeriAe leeftijd met 

:.ijn :.w.1kkt gcondhtid. opnituw te:n bt.staa.o 

moe•t n"Jbouwe.n. :-odat \.'OOr htm tn 2110 VTOU\\. 

jaren van :or!.) aanbraken. 

Toen h1J tindd1jk va.o de rust van het le.ve:.n kon 

gaan genie.ten e.n na.ar :ijn kindtren rn AustraJi~ 

kon gnon, wa~ hl!t hem niet vergund dit samen 

mc.t zijn vrouw te beleven. 

Dat ha; b11 uat alles toch een blijmoedig man bied 

tn :110 \'trtrouwe.n in God nit1 verloor ttktnt :djn 

kar.iktt:r . 

Ook in dt laat"Olt jaren van =.ijn ltv~n. :ttr :.tktr 

niet de gema1'ktlijk"1c. toonde: hij toch ahijd tto 

grott teVTedenheld mtl :.ljn lot. 

Z1jn enigs:in.s scherpt optreden. zoaJ'1i WtJ dat 

vroeg~r van hem kenden , wa!<t mildtr van aard ge" 

worden, ja, :tlfs vtrdwenen. 

Wat bleef was :ijn immer aanwezige gevoel voor 

humor. 

Na 09 :.attrdag 4 juni ttm1dde.n van zijn in Ntder" 

land wootndt familit bet H. Sacramtnt van dt 

Zitken tt btbbtn ontvangen. is hij O!' wotn•dag 

8 juni 1963 kalm inge"J .ipe.n. 

Op 13 juni hehhen we: hcrn te rusten gelegd op 

d< r.-k. begraafplaats te Hengelo (0.). 

Wij danken U voor Uw medeleven toen WiJ 

afscheid moesten nemen van on:t Vader en 

Opa. 

Kinderen. klt.inkindtrto 

e:.n acbterkltinkind 


