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Hij werd geboren te Lonneker op 
10 april 1923. Hij overleed plotseling 

te Glanerbrug op 8 maart 1986. 
Wij hebben 12 maart zijn lichaam te 
ruste gelegd op het parochiekerkhof 

te Glanerbrug. 

GOD, ONZE VADER, het is U eigen 
genadig te zijn; ontferm U over mijn 
lieve man, onze vader en opa, Uw die
naar, die U uit ons midden hebt laten 
heengaan. U vergeet hem zeker niet! 
Hij geloofde in U en hoopte op U. 
Laat hem de eeuwige rust en vreugde 
genieten bij U in ons aller Vaderhuis. 
Pa, het was je wens te sterven zonder 
ziekbed. Deze wens is in vervulling ge
gaan. Voor ons was het veel te vroeg. 
Graag hadden we je nog bij ons ge
houden: als man, vader en opa. 
Gezellig was het ais we thuis kwamen 
en met z'n allen rond de tafel zaten. 
Daar genoot ook jij intens van. 

Je leven bestond uit zorg en vooral 
liefde voor ma, je kinderen en klein
kinderen. Wat ben je altijd zorgzaam 
geweest voor ons allen en iedereen! 

Je werkte hard, je wist voor wie je 
het deed. Met Gods steun heb je moei
lijke jaren, samen met ma, goed door
staan. - We denken aan je als een pa 
vol humor, gezellig en eerlijk. - Je had 
een duidelijke eigen mening, goed · 
doordacht en met goede argumenten. 

Pa, we danken je voor je humor en ge
zelligheid, voor je gastvrijheid en be
hulpzaamheid. We zullen je missen, je 
spraakzaamheid en liefde voor de na
tuur, je belangstelling voor 't wereld
gebeuren en je eerlijke stellingname, 
je gevoeligheid en je godsvertrouwen. 

Pa, je was voorbereid op de dood, 
maar je zag op tegen het afscheid. 
Je gaf signalen over wat je diep be
zielde, maar Je wilde ons sparen, je 
wilde ons geen verdriet doen. 

Graag wilde je een nieuwe periode 
beginnen met ma in een ander huis. 
Nu beseffen we dat je dat vooral wilde 
voor ma en voor ons, kinderen en de 

z.o.z. 




