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Toch nog onverwacht moeten wij afscheid 
nemen van onze vader en opa. Na een kort 
ziekbed, waarin pijn en eenzaamheid hem 
steeds minder vitaal maak1en, verslechterde 
zijn gezondheid onverwacht zodanig dat zijn 
krachten uitgeput raakten. 
Het verlies van zijn vrouw, pas acht maan
den geleden, had hem zo diep geraak1 dat 
het voor hem bijna onmogelijk was alleen 
verder te gaan. 

Wij zijn verdrietig dat opa niet meer in ons 
midden is maar vinden troost in het vertrou
wen dat hij en oma nu weer samen zijn. 
Ook de fijne herinneringen aan hem zullen 
ons in de toekomst troost geven. 

Voor iedereen die hem gekend heeft was hij 
een vitale, daadkrachtige man, die graag 
grapjes maakte. Hij was plichtsgetrouw en 
zocht altijd contact met anderen. 

Naast zijn zware baan in de weverij zag hij 
kans om diverse functies in het sociale leven 
op te pakken. Hij was medeoprichter van de 
voetbalclub K.V.V. Losser, een club die hij 
ondanks de verhuizing met zijn gezin naar 
Enschede altijd trouw bleef. 

Voor zijn vier kinderen had hij zich één be
langrijk doel gesteld en dat was: er voor te 
zorgen dat zij hun brood niet in een textielfa
briek hoefden te verdienen. Samen met zijn 
vrouw is hem dat volledig gelukt. Beiden wa
ren daar trots op maar ook dankbaar voor. 
Ze genoten intens als het de kinderen en la
ter ook de kleinkinderen, goed ging. 

Sprekend voor hem is ook zijn grote meele
vendheid voor het wel en wee van de "aan
getrouwde" kinderen en kleinkinderen. Geen 
verjaardag ontging hem. En nieuwtjes, van 
welk familielid dan ook, belde hij graag rond. 
Mede doordat zijn gezondheid achteruit ging 
voelde hij zich vereenzamen. 
De laatste maanden waren zwaar voor hem. 

Vredig is hij ingeslapen. 

Voor al uw blijken van belangstelling en me
deleven bij het overlijden van vader en opa 
zeggen wij u hartelijk dank. 

kinderen en kleinkinderen 




