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geboren te Gilze 20 november 1897, overleden 
te Gilze (Huize St. Franc iscus) 10 maart 1982, 
voorz ien van de H.H. Sacramenten der zieken. 

De dood, zoals deze gewoonlijk wordt voorge
steld , j aagt ons schrik aan. 
Uw vader, uw opa is dood, zo zeggen de men-
sen . ... .. ... maar dat is. onder christenen, niet 
de juiste u itdrukking; ze zouden moeten zeggen: 
vader, opa is heengegaan naar zijn en uw va
derland en omdat dat niet anders kan, is hij 
heengegaan door de dood, zonder daarin te 
verblijven. 
Het is niet juist dat wij deze wereld, waarin 
wij voor een tijd vertoeven. al is dat ook vier 
en tachtig jaren, met hart en ziel ons vader
land kunnen noemen vergeleken bij de hemel , 
waar wij , eeuwig, zul len verb lijven. 
HIJ is altijd een zeer tevreden mens geweest. 
tevreden met hetgeen hij had, tevreden vooral 
met de rijkdom van een gelukkig gezinsleven. 
In groot geloof wist hij aan zijn gezin gods
dienstzin, verantwoordelijkhe id en eigen on
dervinding mede te geven. met de opdracht 
di_t wederom door te geven aan hun kinderen. 
HIJ heeft gewerkt, hardgewerkt voor zijn gezin 
en zo ook aan zijn kinderen werken geleerd, 
werken in tevredenheid en arbeidslust. 
Onverwachts, maar niet onvoorbereid is vader, 
opa van ons heengegaan; van ons heengegaan, 
zoals hij het zelf gewenst heeft , in de meest 
korte tijd en zonder lijdensweg. 

Vader, opa heeft van het leven gemaakt, wat 
voor hem mogelijk was. 
Altijd stond hij klaar om anderen te he lpen en 
van dienst te zijn. 
Na het verl ies van zijn vrouw, heeft hij nog elf 
jaar een werkelijk tehuis gevonden op St. Fran
ciscus. 
Ook daar was hij voor iedere goede zaak en 
iedere goede hulp ter beschikking. 
Naast versch illende andere taken, heeft hij, 
jarenlang, de bibl iotheek verzorgd. 
Vele jaren heeft hij de fu nctie van misdienaar 
vervuld en, met de Eucharistieviering en zijn 
gebed, velen begeleid naar hun laatste rust
plaats waar, naar zijn wens, ook zijn laatste 
rustplaats zou zijn. 
Vader, opa heeft een hoge leeftijd mogen be
reiken, met grote belangstel ling kunnen mede
leven met het wel en wee van kinderen en 
kleinkinderen, zoals hij steeds heel dankbaar 
en voldaa~ was , wanneer deze hem, gelukkig 
heel d1kwuls, kwamen bezoeken en hij mocht 
horen dat het hen goed g ing. 

God geeft het leven en neemt het terug en ook 
op een wijze zoals het Hem bel ieft. 
God alleen is Heer over leven en dood. 
In grote dankbaarheid zu llen kinderen en klein
kinderen zulk een leven en dood kunnen aan
vaarden. 

WIJ danken U hartelijk voor uw medeleven. 

Kinderen, behuwd- en kle inkinderen. 




