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Op S februari 1926 werd hoj in de eemeente Losser 
geboren en kort daarna door het Doopsel opgeno
men in de Ked" van Jezus Christus. In 211n ernstige 
ziekte werd hij 2esterkt door het sacrament van de 
21ekenzalv1n2 on Olcenzaal om kort daarna van ons 
heen te 2aan op 7 juli 1986. In de Mariakerk kwamen 
we samen om hem in de Uitvaart te gedenken; zijn 
1 ichaam hebben we te rusten 2ele2d op de begraaf· 
plaats te Oldenzaa, op 11 Juli. 

Rond het feest van Maria Lichtmis werd hiJ geboren 
als oudste van 10 kinderen. Zo kwam hij in het 
famoloebedro,f, dat door Zijn vader was opgezet en 
waarin hoJ samen met ziin broer Henk tot de laatste 
dag aktoef v.as. Z JO werk was ook z11n hobby, van
daar Jat h•J vele hefhebberojen had, doe met zojn 
werkzaamheden samenhingen, daarbo; kon hij gewel
dig 2enieten van de mooie natuur. 

Maar voor<1I heeft hij het licht van zi1n eoede ka
rakter laten schiJnen in 21Jn aezin en 1n ZIJn grote 
famil•e, door de hartelijke verbondenheid met z11n 
vrouw Truus, door een &eweldiae inzet voor zijn 
kinderen en voor zijn 3 kleinkinderen, door zorgend 
voor velen klaar te staan. 

Hij W•> een man van een diep acloof, dat h•J eraag 
met z11n medeparochianen beleefde in de Mariakerk 
waar h•J vele Jaren Zijn taak als kollektant stipt ver
vulde. Moee zi1n ge!oof nu over2aan tn het zien van 
God as zo1n Vader, die a•les tot vervulling brengt. 

Moeen wij, als diepbedroefde famil,e, de kracht vin
den om zonder je voort te kunnen gaan en moed 
putten uit ie d•ep geloof, dat je op ons hebt wtten 
over te dragen. 

We zullen je nooit veraeten. 

Voor de vele blijken van medeleven ondervonden 
na het plotseling overloiden van mijn man, onze vader, 
opa. zoon en schoon2oon, betuigen wij u onze op• 
rechte dank. 
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