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Hij werd geboren in Usse op 12 april 1925. Plot
seling is hij in Oldenzaal overleden op 26 au
gustus 1994. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen 
in de St. Antoniuskerk op 30 augustus en hem 
daarna begeleid naar het crematorium in Usselo. 

'We dachten dat het beter ging, 
maar dat is slechts een herinnering. • 

Hoewel wij wisten dat hij een hartkwaal in zijn 
lichaam meedroeg en het laatste half jaar veel 
last had van benauwdheden, heeft zijn sterven 
ons toch verrast. 
We zijn bedroefd om zijn heengaan, maar tege
lijkertijd beseffen we ook dat hem daardoor meer 
lijden en ademnood bespaard is gebleven. 
Hij heeft zijn leven lang altijd hard gewerkt bij 
de politie waar hij veertig dienstjaren heeft vol 

gemaakt. Toen hij negen jaar geleden stopte met 
zijn werk, vond hij afleiding op alle mogelijke 
manieren, want hij kon alles en was altijd bereid 
om anderen te helpen. Of het nu ging om be
hangen of huishoudelijk werk, het maakte hem 
niet$ uit. 
Zijn grootste hang ging uit naar zijn volkstuin, 
waar hij uren in door kon brengen en wat hem 
veel voldoening schonk. 
Ook had hij veel tijd over voor zijn kleinkinderen 
waar hij zo van hield en met wie hij graag ging 
fietsen en voor wie hij van alles maakte. 
Na 42 gelukkige huwelijksjaren is nu plotseling 
door zijn heengaan een lege plaats gevallen. 
Wij nemen dankbaar afscheid van hem als van 
een man die nooit eisen stelde maar voor wie 
altijd alles goed was. 
Eenvoud, bescheidenheid en dienstbaarheid 
waren de eigenschappen die hem kenmerkten. 
We doen hem het meeste recht door hem niet 
op te hemelen, want daar hield hij bepaald niet 
van. 
Maar wij wensen hem toe dat hij thans mag er
varen wat de psalmist weergeeft met de woor
den: 

"Als God ons thuisbrengt 
dat zal een droom zijn.• 

Rust in vrede. 


