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Hij werd geboren te Denekamp 19 maart 
1898. Voorzien van het Sacrament der 
zieken overleed hij 21 november 1980 in 
het ziekenhuis te Oldenzaal; bij de cre
matie te Usselo 25 nov. d.a.v. hebben 
wij zijn lichaam aan de aarde toever. 
trouwd en teruggegeven. 

Door de dood wordt ons aardse huis, het 
lichaam, afgebroken, maar wordt het 
leven niet ongedaan gemaakt: want dan 
heeft God al een plaats bereid voor ben 
die Hem liefhebben". Het is een van de 
vele troostrijke gedachten uit de liturgie 
van de I<erk als zij afscheid neemt op 
aar de van haar kinderen en hen bege
leidt bij cte overgang naar het andere 
Leven bij God. Het is een verandering 
van leven, niet een onherroepeliJk einde: 
Want van God gingen wij uit, naar Hem 
keren wij eens terug. 
Wij hebb<'n de overledene gekend als een 
zorgzame en goede mens die onopvallend 
door h<'t leven ging, die geen aandacht 
vroeg en zijn levenstaak vervulde zoals 
hij dat eerlijk meende te moeten doen. 

Het was hem van harte gegund om een 
mooie levensavond te bereiken en met 
zijn vrouw te genieten van de kleine en 
hartelijke dingen in het leven. Toen hiJ 
eenmaal inzag dat ook deze avond het 
einde ging krijgen, toen hij zich bewust 
werd dat hij afscheid moest gaan nemen 
van deze wereld; heeft hij dat in volle 
overgave weten op te brengen. Hij zag 
en wist dat zijn tijd gekomen was niet 
alleen het moment van sterven hier op 
aarde; maar tevens dat grootse moment 
van overgang naar het Leven bij God. 
Mijne dierbaren: ik ga jullie nu verlaten; 
weest hartelijk bedankt voor alle zorg 
en liefde die ik van jullie mocht onder
vinden. Het grootste en betangr1Jkste ge. 
bod dat de onsterfelijke God ons heeft 
gegeven: Liefde die tot uiting moet ko
men in de liefde tot de medemens en de 
maat waarmee wij anderen meten; daar. 
mee zullen wijzelf ook gemeten en be
oordeeld worden. VaartwC'I dan allen die 
ik lief had en gekend heb en tot weder. 
ziens bij God. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw blijken van deelneming onder
vonden na het overlijden van mijn be
minde echtgenoot, onze zorgzame vacter 
behuwdvader en opa, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 
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