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Vader werd geboren 10 mei 1904 te Ren
kum on overleed te Oldenzaal 10 juli 1978, 
gesterkt door het sacrament der zieken. 
Donderdag 13 juli hebben we tijdens een 
Eucharistieviering in de St. Plechelmus
baslllek afscheid van hem genomen. waar
na de begrafenis volgde op het r.k kerk
hof te Denekamp. 

In vader is van ons heengegaan een man 
van ernstige levensopvatting, van hoge 
plichtsbetrachting met een groot gevoel 
voor rechtvaardigheid en daarom ook mild 
in zijn oordeel. 
Bijna veertig jaar mocht hij met moeder 
lief en leed delen in een gelukkig huwe
lijk, 7 kinderen werden hun geschonken 
en tien kleinkinderen, ze beleefden vreug
de aan hun gezin, zijn grootste zorg was 
steeds het welzijn van zijn gezin. in stof
felijk en niet minder in geestelijk opzicht, 
zelf was hij met weinig tevreden. In zon
nige en donkere uren van het leven vond 
hij vreugde, troost en kracht In zijn geloof, 
wel had hij moeite met de vernieuwingen 
in de kerk, maar tenslotte heeft ieder 
mens recht op geloofsbeleving naar elge:i 
overtuiging. 
We mogen gerust de woorden van Paulus 

op vader toepassen : "Ik heb de goede 
strijd gestreden. mijn loopbaan volbracht. 
het geloof bewaard en nu ligt voor mij 
gereed de kroon der gerechtigheid die de 
Heer voor mij bereid heeft". 
Lieve vrouw, dank voor je trouwe liefde 1n 
al die lange jaren, dank ook voor je liefde· 
volle zorgen waarmee je me met onze 
kinderen in mijn ziekte omringd hebt, wees 
moedig, in Christus blijven we met elkaar 
'lerenigd. 
Lieve kinderen zorgt goed voor moeder, 
bewaart de onderlinge liefde en blijft trouw 
aan het geloof, waarin we jullie zijn voor· 
gegaan, ik wens jullie met je kinderen nog 
veel goeds en moois in het verdere leven. 
God zegene jullie allen! 
Man, vader en opa, leef In vrede bij God! 

Voor uw medPleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader en opa, betuigen wij u onze harte
lijke dank. 
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