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Hij werd op 18 juli 1916 te Hengelo Ov. geboren. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken overleed hij 
op 17 november 1990 in het ziekenhuis te Hengelo. Op 
22 november namen we in de O.l. Vrouwekerk af scheid 
van hem, waarna in Usselo zijn crematie volgde. 

Nu we afscheid van je moesten nemen, zullen we altijd 
aan je blijven denken en je in onze herinnering bewaren 
zoals wij jou hebben gekend. 
Wat ook de builenwereld soms van je dacht, een beetje 
stug, soms wat onvriendelijk, wij wisten wel beter! 

Je had, vooral tegenover vreemden, moeite om je te 
uiten en soms te presenteren. 
Je postuur en je houding waren dan een camouflage 
voor je eigenlijke verlegenheid. 
Voor Ma, de kinderen en je kleinkinderen maar ook voor 
de vele collega's, vrienden en kennissen was je een 
betrouwbare, eerlijke en echte vriend. 
Je zei de laatste weken steeds:"Ma we hebben samen 
een goed leven gehad". Iedereen die je beter kende kan 
dit volmondig beamen. Je was een man van weinig 
woorden, maar met het hart op de goede plaats. 

Altijd bereid om in stilte, nauwgezet en stipt op tijd 
iemand voort te helpen. 
Ook voor de honden had je een aparte plaats in je hart 
ingeruimd, je behandelde ze als je kinderen en 
kleinkinderen waar je zo stapelgek mee was, wat je het 
beste liet merken als je met hen alleen was. 
Je was graag in de fam iliekring samen met de broers en 
zusters. 
De vrijheid was je a!les waard. Autorijden, een kaartje 
leggen en met Ma uitgaan waren regelmatig 
wederkerende hoogtepunten in je leven. 
Toch was je altijd bezig met je zaak en wilde je samen 
met je medewerkers altijd eerste klas werk afleveren. 
Toen je door je ziekte het autorijden moest opgeven ben 
je dooreen diep dal gegaan. Je miste je dierbare vrijheid, 
je kontakten met anderen en je voelde je door je 
geslotenheid soms eenzaam. 
Even was er nog een sprankje hoop voor je. Ondanks de 
liefdevolle verpleging van Ma ging je gezondheid steeds 
verder achteruit. Je werd volledig afhankelijk van 
anderen. Nooit had je gedacht dat jou dit zou overkomen. 
Bewust heb je meegemaakt dat het steeds slechter ging. 
Uiteindelijk werd hel je toch allemaal teveel en ben je 
rustig en vredig ingeslapen. 
We houden je in gedachten zoals wij je gekend he9ben. 

Nog bedankt voor alles. 

Annie, je kinderen en kleinkinderen. 


