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Hij werd geboren te Groenlo op 14 novem
ber 1913. Na voorzien te zijn van het Sa
crament van de Zieken, is hij overleden in 
het verpleeghuis "de Molenberg" te Groen
lo op b augustus 1980. Op zaterdag 9 aug. 
hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op 
het parochie kerkhof te Groenlo. 

Een diepgelovige, goede en tevreden vader 
1s van ons heengegaan. Zijn leven werd ge
kenmerkt door een groot geloof. Zijn gezin 
was hem alles, alle zorg heeft hij besteed 
aan vrouw en kinderen. Tot aan zijn dood 
bleef hij het middelpunt en de aantrek
kingskracht voor kinderen en kleinkinderen. 
Gaarne had hij ze om zich heen en graag 
waren ze bij hem. 

Na zijn arbeidzame leven hadden we hem 
een mooie en rustige levensavond gegund , 
maar het mocht niet zo zijn. Een ongenees
lijke kwaa 1 trof hem en veel tijd heeft hij 
in het ziekenhuis moeten doorbrengen; hier 
toonde hij zijn sterke karakter en persoon-

lijkheid; zonder te klagen heeft hij veel pijn 
doorstaan; hierbij zocht en vond hij veel 
steun in het gebed en in de liefdevolle zorg 
van vrouw en kinderen. De dood trof hem 
niet onvoorbereid en betekende voor hem 
de verlossing uit een groot lijden en daar
om kunnen wij, die achterblijven, er vrede 
mee hebben. 

Wij bidden U dan ook God, dat het lijden 
dat hij hier op aarde heeft gedragen, nu 
mag wijken voor de heerlijkheid waar hij 
U mag ontmoeten. 

Leid hem binnen in Uw Vaderhuis en houdt 
ons allen op de weg van de liefde, waarop 
Jezus ons is voorgegaan. 

Mogen wij ons leven voortzetten, gesteund 
door zijn voorbeeld van trouw, plichtsbe
trachting en vaderlijke zorg; in zijn goed
heid blijft vader ons altijd nabij. 

Voor Uw blijken van belangstelling en mee
leven bij de ziekte en na het overlijden van 
mijn dierbare man en onze goede vader en 
grootvader, zeggen wij U onze oprechte 
dank. 
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kinderen en kleinkinderen. 

Groenlo, 9 augustus 1980. 


