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Hij werd geboren op 13 juni 
1925 te Hertme en is op 1 juli 
thuis in zijn vertrouwde 
omgeving overleden. We 
hebben hem ter ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof te 
Hengelo. 

Hij groeide op in Hertme, bracht daar zijn jeugd door 
en leerde er later, vlak na de oorlog. ook zijn Marie 
kennen. Hij ging werken in Hengelo bij de 
IJsselcentrale en daar kochten ze ook een huis. Ze 
trouwden op 5 oktober 1949 en kregen 6 kinderen. 

De IJsselcentrale heeft voor hem altijd veel betekend. 
Het werk daar was soms moeilijk te combineren met 
zijn hobby, de boerderij. Zeker in de beginjaren toen hij 
als kraanmachinist in de kolen ook in de weekenden 
moest werken. Later ging hij naar de olie. Na een kleine 
40 jaar van werken ging hij met vervroegd pensioen. 
Misschien is de tijd daarna voor hem wel de mooiste 
geweest. Hij kon toen volledig gaan genieten van zijn 
hobby. Tal van klussen kon pa overdag uitvoeren. 
Regelmatig vertrok hij van huis met de mollenklemmen 
en de bats achter op de fiets om vervolgens iemand 

tegen te komen waar hij dan een poos mee stond te 
praten. 

Hij hield van regelmaat. Elke dag stond om 10 uur de 
koffie klaar en elke middag na het eten ging hij een 
uurtje slapen. 's Avonds voor het slapen gaan at hij met 
ma altijd nog even een appeltje. 

Pa mocht graag met mensen om gaan, of het nu 
familie, vrienden of klanten voor de melk waren. hij 
had altijd tijd voor een praatje. Hoewel hij vrijwel altijd 
vriendelijk was kon hij je ook heel duidelijk maken als 
hij het ergens niet mee eens was. Met weinig woorden 
kwam dan een heel heldere boodschap die aan 
duidelijkheid niets te wensen over liet. Heel veel plezier 
heeft pa beleefd aan zijn kinderen en kleinkinderen. Er 
kon altijd veel en er was altijd volop ruimte in en om de 
boerderij. Vol trots kon hij over hen vertellen en genoot 
ervan als ze op bezoek kwamen. 

Met Pasen zaten we zoals elk jaar met de hele familie bij 
elkaar. Hij was al wel wat moe. Een week later kreeg hij 
te horen dat hij ernstig ziek was. Een grote schok die hij 
samen met ma en zijn kinderen heel goed heeft 
verwerkt. Heel bewust is hij kort daarna, omringd door 
ma en zijn kinderen, gesterkt door het H. Sacrament 
van de zieken. De laatste weken ging hij snel achteruit. 
Velen hebben hem nog bezocht en afscheid kunnen 
nemen. Pa had zich geschikt in het onvermijdelijke en 
kon er goed over praten. Het was zijn grote wens om 
thuis te kunnen sterven. Dank zij de uitstekende zorg 
van ma. Diny en Johan, gesteund door de anderen, is 
dezewensinvervullinggegaan. 




