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Hij werd geboren te Enschede op 1 maart 
1907. Sinds 7 december 1976 was hrJ 
weduwnaar van 

Gezina Maria Perik. 
Na een welbesteed leven is hij in de 
vrede van Christus overleden in het Dr. 
Ariënstehuis te Glanerbrug op 4 janu
ari 1987. Na een plechtige Eucha
ristieviering hebben wij op 7 januari 
zijn lichaam ter ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof te Enschede. 

Op het feest van de Openbaring des 
Heren (Driekoningen), zijn voor onze 
goede vader en opa oe woorden van 
de intredezang van deze dag in ver
vulling gegaan: "Ziet, Hij komt, de Heer 
die hoogverheven is!". Naar dié komst 
van Christus begon hij steeds meer uit 
te zien. 
Met alle energie, die in hem was, heeft 
hij gewerkt voor zijn gezin. Zijn werk 
was tegelijk zijn hobby en daarom was 
hem nooit iets teveel, ook niet wanneer 
anderen een beroep op hem deden. 
Pas toen hij dit niet meer zelfstandig 
kon doen ging hij er geestelijk onder 
lijden. 

Hij was een man, die enerzijds blijmoe
dig was van aard en vreugde wist te 
brengen binnen zijn familie en ander
zijds iemand met een sterke wil, die 
wel eens veel vroeg van de zijnen. 
Maar die dit mócht doen, omdat hij óók 
veel vroeg van zichzelf. 
Het gemis van onze goede moeder en 
lieve oma ging hij nog méér voelen, 
toen zijn lichaamskrachten afnamen en 
het hem zwaar viel van anderen afhan· 
kelijk te moeten zijn. 
Onthecht aan alle aardse goed, was 
zijn rotsvast geloof zijn grote kracht. 
Het meevieren van de Eucharistie, de 
H. Communie en zijn liefde voor Maria 
gaven hem kracht het leven te aan
vaarden, zolang God dat beschikte. 
Vertrouwend, dat deze feestdag voor 
hem de geboorte zal inhouden voor het 
eeuwig leven, bidden wij met de Kerk: 
.Laat hem, die U reeds kende door het 
geloof, tot het aanschouwen komen van 
Uw heerlijkheid". (uit de liturgie van 
Driekoningen). 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en 
ter gedachtenis aan hem. 

Kinderen, behuwd· en kleinkinderen. 


