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Zelfs de sterke moet buigen voor de dood; en 
al telt hij vele jaren, eens is het door God ge
stelde aantal bereikt. Gelukkig als men steeds 
in alle omstandigheden, zich heeft kunnen 
vasthouden aan het geloof, dat men, van huis 
uit, heeft medegekregen en dat men, naar 
best vermogen, met moeder, ook wederom 
aan de kinderen heeft kunnen doorgeven. 
Met zijn vrouw, waarbij hij alle steun gevon
den heeft, heeft hij hard gewerkt voor zijn 
groot gezin: 5 Jongens en 4 meisjes en voor 
hen beiden is het toch een grote maar ook 
een verdiende voldoeninlJ geweest dat de 
kinderen, allen, hun weg m het leven gevon
den hebben en het best maken. 
Al te vroeg heeft hij zijn vrouw moeten afge
ven, nog maar 61 Jaar, en dat is steeds een 
geweldig verlies voor hem geweest en ge
bleven. 
Met nog 5 kinderen thuis, is het toch altijd 
nog een goed gezinsleven geweest. Nog maar 
één jongen was er, later thuis en deze was 
door zijn beroep, altijd afwezig. Nog sterker 

ging toen het verlieG en de eenzaamheid 
spreken. 
Vijftien oktober 1973 heeft hij zich laten opne
men op Huize St. Franciscus, maar jaren lang 
tot zelfs deze zomer nog, trok hij, op de fiets 
naar het vroegere huis en niets was hem 
liever dan, daar, werkzaam en behulpzaam 
te zijn . 
Hij leefde voor zijn kinderen en kleinkinderen, 
was zeer dankbaar voor leder bezoek; vooral 
zijn kleinkinderen waren zijn grote trots en 
alles kon hij voor hen missen. 
iedere morgen was hij bij de Eucharistie
viering, op Huize St. Franciscus, aanwezig, 
hij had er nu de tijd voor, tot aan de laatste 
week nog. Zijn gebed moet dan ook voor hem 
een steun en een gebedsverhoring geweest 
zijn. 
In enkele dagen tijd, wel uitgeput, maar zon
der pijn, heeft hij de overgang gemaakt van 
dit leven naar dat andere, eeuwig gelukkig 
leven. 
Kinderen en kleinkinderen zullen vader, opa 
in een goed besteed leven in dankbaarheid 
gedenken. Maar O.L.Heer zal er hem voor 
belonen. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven. 

Kinderen, Behuwd- en 
Kleinkinderen 




