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Hij werd geboren in Losser op 22 maart 1913 in 
de Zoeke. Plotseling is hij op 6 september 2007 

overleden in zijn eigen vertrouwde omgeving. 
Nog gezalfd met het H. Oliesel, werd hij begra
ven op 12 september 2007 bij zijn vrouw op het 

kerkhof te Losser. 

Het leven van pa begon en eindigde in de Zoeke. 
Op driejarige leeftijd verloor hij zijn vader. Hij bleef 
achter met zijn moeder en oom. Na enkele jaren 
hertrouwde zijn moeder met Hein Vortkamp. Uit 
dat huwelijk werden vier dochters geboren, waar
van de jongste op vierjarige leeftijd is overleden. 

Pa en ma kenden elkaar al van kinds af aan. Ze 
kregen verkering vlak voordat de oorlog uitbrak. In 
1941 werd hij opgeroepen voor het duitse leger, 
waar hij tot het eind van de oorlog veel heeft mee
gemaakt. Dit waren de zwaarste jaren van zijn 
leven en dit heeft hem getekend zoals hij was. 

In 1949 trouwde pa met ons ma. Na hun huwelijk 
hebben ze zeven jaar in Enschede gewoond. Daar 
zijn hun drie kinderen geboren. Pa werkte daar op 
de steenfabriek bij Hulshof als stoker. 

In 1956 zijn ze teruggegaan naar de boerderij in de 
Zoeke. In 1962 werd pa Nederlander. Toen hij 65 
werd zijn ze gestopt met het boerenbedrijf. Ze 
hebben samen nog vele gelukkige jaren gehad. 

In 1992 zijn Hennie en Dini met de kinderen naast 
hen komen wonen en dat vonden ze heel fijn. 

In 1996 overleed ma. Ze was 76; veel te jong zei 
pa. Maar door zijn sterke karakter waren de laat
ste jaren van zijn leven toch gemoedelijk en altijd 
gezellig, vooral de zondagmiddag blijft altijd in 
onze herinnering. Pa, bedankt. 

De laatste één à twee jaar liet zijn lichaam hem 
een beetje in de steek, maar hij heeft tot op het 
laatst in zijn vertrouwde omgeving kunnen blijven, 
in zijn geliefde Zoeke. 

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van medele
ven na het overlijden van onze pa, opa en over
grootvader, zeggen wij oprecht dank. 

Kinderen. klein-
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