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Hij werd geboren op 13 januari 1914 
te Enschede. Bij de doop kreeg hij de 
namen Henricus Godefridus Antonius. 
Hij overleed in het verpleeghuis 
Eugeria te Almelo op 10 juli 1988 in 
de leeftijd van 74 jaar. 
Op 14 juli hebben wij hem na de ge
zongen Eucharistie in de H.Willibrord
kerk te Almelo begeleid naar het 
crematorium te Usselo. 

In het leven van vader is veel anders 
verlopen dan hij zichzelf misschien 
had voorgesteld. - Hij heeft het door 
allerlei omstandigheden niet gemak
kelijk gehad en door zijn aard maakte 
hij het zlcnzelf soms ook moeilijk. 
Het geloof is voor hem altijd van gro

te betekenis geweest. Als jongeman 
volgde hij een priesteropleiding, maar 
vlak voor de wijding besloot hij ermee 
te stoppen. 

Hij heeft verschillende beroepen uit
geoefend. Het laatste was hij textiel
arbeider. tot hij tenslotte voor het 
werk werd afgekeurd. 

Ook vanuit zijn geloof heeft hij het 
er zwaar mee gehad, dat het in zijn 
huwelijk uiteindelijk ondanks alle 
pogen niet lukte. De laatste tijd woon
de hij bij zijn zoon. In maart moest 
hij wegens zijn ziekte worden opge
nomen in het verpleeghuis Eugeria, 
waar hij liefderijk is verzorgd. Na een 
geduldig en moedig gedragen lijden, 
is hij vrij onverwacht ingeslapen. 
Hij heeft nooit helemaal zijn draai 

gevonden in het leven. Maar wij ken
nen hem als een man die het wel 
goed bedoelde. Hij heeft zich ook in
gezet voor anderen. - Jarenla~g was 
hij in zijn vrije tijd werkzaam in de 
Vincentiusvereniglng. 
WIJ BIDDEN NU: Heer onze God, 
geef hem Uw vreugde en vrede. 
Zie niet naar de menselijke zwakheid, 
maar ontferm U over hem in Uw on
eindige barmhartigheid. Dat vragen 
we U door Christus onze Heer, die 
met U leeft in eeuwigheid. Amen. 

Er zijn veel mensen, die met vader en 
met ons hebben meegeleefd tijdens 
zijn ziekte en na zijn overlijden. 
Langs deze weg willen wij U allen 
daarvoor hartelijk danken. 
Frans en Annemarie Jeroen, Monique 


