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(O)pa was een eerlijk , oprecht en gelovige man. 
Het is dan ook fijn voor ons om te weten dat hij 
erg geliefd en gezien was. Geen probleem ging 
hij uit de weg, en zorgde altijd voor oplossingen 

en nieuwe ideeên. 
Hij zei altijd 'je doet meer met 1 ons geluk, dan 

met een kilo verstand'. 

Hij werd geboren in Enschede aan de Mr. 
Albertstraat 44 bij het Florapark op 9-6-27. Het was 
een groot gezin dat veel armoede en ellende 
kende. De oorlog heeft hem op 13 jarige leeftijd al 
vroeg volwassen gemaakt. In januari 1948 moest 
hij als militair naar Indonesië toe, zijn familie en 
Annie moest hij achterlaten. Dat heeft bij hem veel 
littekens achtergelaten. Vaak sprak hij erover, het 
waren interessante verhalen. Toen hij terugkwam 
uit lndonesiê was hij blij dat Annie hem opwachtte. 
Ze trouwden op 2-12-1950 en niet lang daarna 
werd Margriet geboren. 
Toen in 1966 de textielfabriek dichtging, zochten ze 
het geluk in de horeca. Het Trefpunt werd hun stek
kie. Dat betekende niet alleen hard werken, maar 
ook vele sociale contacten. Al gauw werden Annie 
en Marinus een begrip aan Glanerbrug. Twee 
'klein'kinderen werden er geboren. Marijntje en 
Job.( zo noemde (O)pa ons). 

We waren een hechte familie met (O)pa en (O)ma 
als hoofd van het gezin. 
Dat Annie overleed op 12-1-2000 was een zware 
klap voor hem.Maar samen met ons en het werk 
sloegen we ons er wel doorheen.Hij woonde boven 
de zaak bij Janyne, en ze hadden het gezellig 
samen. Zijn wens was dan ook dat Annie·s 
Snackbar werd voortgezet door Marina en Janyne. 
Die wens konden we gelukkig in vervulling laten 
gaan. 
Totdat vorig jaar dat vreselijke bericht kwam, je had 
longkanker en er was niets meer aan te doen. Je 
ving het nogal nuchter op, en dacht dat je nog wel 
een paar jaar bij ons kon zijn. Het eerste jaar viel 
het nog wel mee, maar vanaf januari kwam daar 
verandering in. Het ergste was dat je je werk niet 
meer kon doen. Je was nog wel altijd aanwezig, 
maar moest toekijken hoe een ander jouw werk 
deed. Een hele zware straf. We maakten er van 
wat er van te maken was, een beetje aanpassen 
was voor (O)pa en ons geen probleem. Het deed 
ons heel veel pijn om jouw te moeten zien lijden, 
dat verdiende jij toch niet. Het lijden voor jouw is nu 
voorbij. Maar lieve (O)pa wat doet het ons nu pijn 
om jouw te moeten missen. 
We zullen maar "dom deurgoan". 

We zijn dankbaar voor uw medeleven.tijdens de 
ziekte en na het overlijden van (O)pa. 

Margriet en Marinus 
Marina en Michel 
Janyne. 


