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Pa werd geboren op 4 oktober 1918 te 
Weerselo, op 29 augustus 1945 begint hij een 
gelukkig huwelijk dat gezegend wordt met 7 
kinderen. Op 5 februari 1990 overlijdt ma, een 
blijvend gemis. Verschillende ernstige ziekten 
worden zijn deel. Op 10 maart 1997 overlijdt 
hij thuis in vol vertrouwen op God. 

Zijn leven lang werkt hij in de textiel, eerst als 
boekhouder en administrateur. later als direc
teur, vervolgens als procuratiehouder. 
Naast andere activiteiten heeft vooral het 
buurt- en clubbuiswerk zijn hart: Hij is mede
oprichter en penningmeester van de Stichting 
Don Bosco die zich inzet voor de ontplooiing 
van de jeugd in Twente, en hij levert een flin 
ke bijdrage aan het oprichten en instandhou
den van een aanta.l buurthuizen. 

Ook verzet hij veel werk voor de Kerk. 
Gedurende 20 jaar is hij dekenaal financieel 
adviseur. Tevens is hij betrokken bij de op
richting van het Pastoraal Dienstencentrum 
Twente. 
Vanaf de oprichting is hij acuef in de 
Stichting Behoud St. Josepbkerk. De laatste 
jaren is hij de parochie dienstbaar als koster 
bij rouw- en trouwdiensten. Ook Zijn inzet in 
de kantinediensten van het parochiecentrum 
wordt zeer gewaardeerd. 

Over de laatste jaren van zijn leven schrijft hij 
zelf: "Mijn kinderen en de kinderen waarvan 
ik de schoonvader ben en een ieder die mij de 
verschillende crisistijden vergemakkelijkt en 
aangenamer gemaakt hebben. wil tk van harte 
bedanken. Bij mijn dankbaarheid denk ik ook 
aan doktoren en verplegend personeel voor de 
fantastische verzorging die ik heb genoten. 
Zoals elk verhaaltje een einde heeft, zal dit 
ook een einde hebben - in mijn stijl: 

Ik heb God niet gezien. 
Ik heb hem vaak ontmoet in veel lieve mensen 
die mij zeer nabij zijn en waren." 

Wil hem gedenken in uw xebed. 


