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Hij werd geboren in Losser op 15 nov. 1913 
en stierf, gesterkt door het Sacrament van 
de Zieken, in het ziekenhuis van Enschede 
op 14 dec. 1978. Bij zijn Uitvaart op 18 dec. 
hebben wij de Eucharistie gevierd, gelovend 
dat iedere mens door de dood heen onze 
Heer zal volgen in Zijn verrijzenis. Daarna 
hebben hebben wij vaders lichaam te rus
ten gelegd op het kerkhof van Oldenzaal. 
Meer dan 40 jaar heeft hij in tevredenheid 
en vol zorg lief en leed gedeeld met zijn 
vrollw. Er was een hechte band tussen hem 
en zijn kinderen. Opgewekt van karakter 
heeft deze gelovige mens de jaren, die God 
hem heeft gegeven, dankbaar gebruikt. 
Werkzaam van aard stond hij voor iedereen 
klaar. Hij leefde intens mee met het wel 
en wee van de gezinnen van zijn beide 
kinderen. De laatste jaren kreeg hij met 
ziekten te kampen. Verschillende malen 
werd hij opgenomen in het ziekenhuis. De 
doktoren hebben hem niet kunnen helpen . 
Vol vertrouwen geven wij hem over' in 
Gods handen. 
De God van alle leven heeft hem nu op
genomen in Zijn Huis, waar hij in vreugd~ 
voor altijd mag voortleven. Wel laat hu 

een lege plaats achter bij zijn vrouw en 
in de gezinnen van zijn beide kinderen, 
maar zij weten dat zij met hem verbonden 
blijven door de liefde. Wij danken U, va
der, voor uw voorbeeld van ijver en toe
wijding , van harde arbeid en zorg voor ons 
allen en voor uw goedheid en eerlijke le
vensopvatting . 

Gebed 
Heer onze God, 
neem vader op in uw heerlijkheid, 
laat hem delen in de Verrijzenis. 
Dit vragen wij U 
vanuit een dankbaar hart 
voor de mens die hij geweest is 
en met een vertrouwen in U, 
die een mens niet verloren laat gaan, 
maar roept tot eeuwig leven. 
Amen. 

Voor de vele blijken van belangstelling en 
medeleven ondervonden, tijdens ziekte en 
overlijden van mijn man, onze vader en 
opa. zeggen wij U onze oprechte dank. 

De Familie 
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