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weduwnaar van 
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Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 
in de vrede van Christus overleden te 

Enschede op 12 december 1994. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van 't Dr. Ariênstehuis hebben we op 
16 december afscheid van hem genomen. 

Onze goede vader en opa kon terug zien 
op een actief leven in dienst van zijn gezin 
en medemensen. Al zijn krachten gaf hij 
aan zijn aannemersbedrijf, bezorgd dat zijn 
kinderen een goede toekomst zouden 
hebben, hen tegelijk de ruimte latend om 
zélf hun levensweg te zoeken. 
Wat introvert en tevens heel serieus van 
aard drukte de verantwoordelijkheid wel 
wat zwaar op hem, waardoor het leven wel 
eens wat moeilijk werd. 

Maar tegelijk ging hij ook de risico's niet uit 
de weg zoals in de oorlogsjaren, toen hij 
zic,ti verdienstelijk maakte in het verzet. Erg 
heeft hij ook genoten van de vakanties, die 
hij mét moeder maakte en vooral van alle 
reizen naar Amerika, waar zij hun kinderen 
gingen bezoeken. Hoogtepunt in zijn leven 
was ongetwijfeld het gouden huwelijksfeest, 
toen zij, voor het eerst met alle kinderen en 
kleinkinderen samen, een acht daagse 
bootreis maakten op de Rijn. Een feest, dat 
van hem pas beginnen mocht, nadat ze 
samen God dank hadden gebracht in een 
Eucharistieviering. Want zo was onze vader 
en opa ook! 
Zeer principiëel en zich in alles afhankelijk 
wetend van God. Bij Hem bleef hij kracht 
zoeken, ook toen het leven moeilijk werd en 
hij maar één wens meer kende: dat God 
hem genadig ontvangen zou. 

Daarom bidden wij U, hemelse Vader: moge 
deze bede nu vervuld worden en laat hem, 
samen met moeder en Gerard, nu voor 
eeuwig gelukkig zijn in Uw Rijk van vrede. 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meeleven 
en ter gedachtenis aan onze vader en opa. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 




