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---e A--()J.. v-- (} w ·· k " . b"" hou" q onuen met 11 ons ven 
hij die van ons hield. 

Maar hij die van ons hield, 
houden wij bij ons. 

Een hele lieve en zorgzame man, vader en opa is met meer 
in ons midden. Het was voor hem heel belangrijk dat z11n 
gezin niets tekort kwam. Hij was altijd een hele grote steun 
voor iedereen. H11 leefde mee met iedereen die het moeilijk 
had. Hij heeft heel veel zieken bezocht, dagelijks voor hen 
gebeden en zondags voor de H. Mis altijd kaarsen opgesto
ken. 
Hij was altijd heel trots op zijn 2 pracht dochters. h1J leefde 
enorm mee met het wel en wee. Ook nu ze hun eigen plekje 
hebben gevonden met hun partners. Het was echt met beide 
dochters twee handen op een buik. 
Hij was altijd een grote kindervriend en maakte heel snel 
contact met kinderen. Toen er kleinkinderen kwamen, Esmé 
en Thijs, voelde hij zich de koning te nik. Apetrots was hij op 
ze, deed van alles met ze! Aan iedereen liet hij foto's van ze 
zien, die had h11 alt11d bij ZJch. 
Zo ziek als hij was de laatste zondag (moederdag). hij wou 
ze toch nog graag even bij zich op de bank en dan lachte hiJ 
tegen hen. 

Hij heeft geen gemakkelijk leven gehad. Diverse familie
leden gingen hem voor, daar was h1J nog altijd mee bezig. 
Hij zorgde altijd dat de grafsteen werd schoongehouden en 
dat er alt11d planten of bloemen op stonden. Graag hadden 
WIJ hem 1n Beckum te ruste gelegd biJ z11n ouders en verdere 
familie maar helaas kon deze wens van hem en ons met 
worden ingewilligd. 

Hij was perfectionistisch 111 z11n hele doen, de Cebeco-baan, 
het huis, z11n kleding, zijn tuin, zijn hobby en sport. 
Zijn werk deed hij met 100 % inzet. Het heeft hem heel veel 
pijn gedaan dat hij in 1985 na 2 hartinfarcten werd gedwon
gen te stoppen met werken. 

In en rond het huis wou hij het altijd graag netjes hebben, 
gras gemaaid, kant1es knippen, bloemen in de bakken en in 
de herfst was hij altijd druk met bladeren vegen. 
Hij eiste niet veel voor zichzelf maar wilde er altijd verzorgd 
uitzien. Haren op t11d geknipt en het boord1e van z11n over
hemd moest onberispelijk zitten in combinatie met bijpas
sende stropdas. 
Zijn sport: hij voetbalde vroeger met veel plezier. Later werd 
hij supporter van F.C. Twente en die belangstelling bleef tot 
het laatst. Hij heeft veel voor de handbalvereniging Z.V. 
gedaan. Tennissen vond hij ook bijzonder leuk, was snel op 
de baan en richtte later met vriend Willem een 55' club op. 
Bridgen was ook een geliefde sport van hem. Helaas heeft 
hij dit alles stukje bij beetje op moeten geven. Na 21 
ziekenhuisopnames en diverse zware operaties ging het 
steeds minder met hem. Hij heeft heel veel pijn gehad. Hij 
wou graag weer beter worden, we hebben same.n veel 
gebeden, maar hij zei deze week nog: 'er is er maar Eén die 
me beter kan maken'. Mensen, hij noemde ze "dokter 
zonder papieren' hebben hem vaak diep gekwetst door 
opmerkingen als: je moet eruit, ga op vakantie, je moet wat 
aan ie cond1t1e doen. Ze begrepen niet dat hij graag anders 
wou maar niet kon en dat heeft hem en ons veel pijn 
gedaan. Gelukkig z11n wij altijd voor hem opgekomen en 
hebben hem gesteund. 
De laatste ziekenhuisopname 1n Hengelo was heel zwaar voor 
hem. Na alle onderzoeken kreeg hiJ te horen: 'we kunnen 
mets vinden', en werd doodziek als hij was, naar huis ge
stuurd. Hier heeft hij nog een week in ons midden mogen 
zijn en is hij donderdagmorgen 17 mei, vredig ingeslapen. 
Ben, lieve schat, we blijven fil!ijQ, ~ van je houden. jou 
vergeten is onmogelijk. Wè hopen dat je vanaf hierboven. af 
en toe naar ons zult kijken. We bedanken je voor al je liefde 
en goede zorg. 

Gerda 
Ingrid en Adn 
Esmé en Thijs 
Mabel en Erik 


