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Hij werd geboren te Haaksbergen op 25 no
vember 1917. 
Na voorzien te zijn van het Sacrament van de 
Zieken, stiert hij thuis, temidden van kinde
ren en kleinkinderen, een week voor zijn 
76ste verjaardag, op 18 november 1993. 

Onze vader en opa is niet meer temidden 
van ons. We geloven oprecht, dat de Heer 
van het leven hem nu voorgoed opgenomen 
heeft in zijn woning, waar ruimte is voor 
velen. 

Vader werd geboren te Haaksbergen in een 
gezin, waarvan de vader klompenmaker was. 
Na zijn schooltijd werd verwacht dat hij even
als zijn vader klompenmaker zou worden. 
Door de crisisjaren kwam hij, na eerst elek
tricien en timmerman te willen worden, in 
he1 bakkersvak terecht. Hij was een sterke, 
hardwerkende man, die door zijn eerlijke be
langstel ling en nabijheid midden in het leven 
stond. 

Ruim 32 jaar mocht hij zijn leven delen met 
moeder. Samen gaven ze het meest kostbare 
wat een mens geven kan aan hun 4 kinderen: 
het leven zelf. De kinderen werden door hem, 
en uiteraard ook door moeder, in al les ge
stimuleerd en ondersteund. Een veelzeggende 
uitspraak van hem in deze was: " Ik hoop dat 
je het beter krijgt dan wij". 

Samen met moeder leefde hij sober en diep
gelovig en werkten zij hard voor hun gezin. 
Zijn handen stonden nooit verkeerd en hij 

redde zich met allerlei klussen in en om het 
huis. 
Ook bood hij zijn kunnen graag aan anderen 
aan en was hij er trots op dat hij werd ge
vraagd. 

Toen hij in 1972, vanwege rugklachten, zijn 
beroep niet meer kon ui toefenen, was dat 
voor hem een enorme dreun die hij heel 
moeil ijk kon verwerken. 
Toch heeft hij dit later samen met moeder 
weten op te vangen door een krantenagent
schap en divers vrijwilligerswerk bij onder 
meer Scouting Haaksbergen en dé werkgroep 
kerkrondleiding. 

In 1991 stortte door het onverwachte over
lijden van moeder voor hem de wereld ineen. 
Hoewel hij dit nooit heeft toegegeven aan de 
kinderen, was in alles merkbaar dat het leven 
voor hem min of meer doelloos was ge
worden. Het verlies van moeder heeft hij 
nooit kunnen verwerken. 

Vanaf dat moment raakte ook zijn gezondheid 
in de versukkeling. Het kenmerkende van hem 
was dat hij gedurende die periode, voor zover 
mogelijk, zich nog steeds gaf. Vragen om 
hulp was iets, wat hij niet kon. Het meest 
moeilijke was voor hem, dat hij moest accep
teren dat hij hulpbehoefend werd. Ondanks 
dat kon en wilde hij, tot het laatst toe nooit 
ergens om vragen. Hij zelf en wij, kinderen, 
moesten hierbij machteloos toekijken. 

De aanwezigheid en zorgzaamheid van zijn 
kinderen en kleinkinderen, waarbij thuis voor
al Erica, was voor hem hartverwarmend. Hier
van heeft hij dan ook thuis op zijn manier 
afscheid kunnen nemen. Hij kon zo niet meer 
en wilde dan ook het liefst bij moeder zijn. 

Wat hij en moeder ons vooral hebben mee
gegeven was hun diep geloof. Hij be leefde 
het geloof in het leven van iedere dag. Hij 




