
"Hebt de gerechtigheid lief, gif die het land 
bestuurt; ncht uw gedachten op de Heer in 
goede gezondheid en zoekt Hem in eenvoud 

van hart". 
Uit het boek Wijsheid. 
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Op 8 november 1904 werd Vader geboren te Weerse
lo. Hij overleed, -voorzien van het sacrament van de 
ziekenzalving, 14 maart 1991 te Oldenzaal. 
Na de Eucharistieviering in de St. Antoniuskerk te 
Oldenzaal op 18 maart 1991 d.o.v. werd zijn lichaam 
bijgezet In het graf van Moeder op het kerkhof al
daar. Na een bewogen, welbesteed en lang leven is 
hij op een zonnige dag na onder de mensen te zijn 
geweest In alle rust in zijn geliefde Mariahof 
gestorven. Ruim één jaar na Moeder. 

iedereen die Vader heeft gekend, weet dat hij voor 
elk mens een verhaal had zonder pretenties. 
Daarbij vocht hij voor het recht der zwaksten en 
stond pal achter zijn gezin. Muziek was voor hem 
een Internationale en goddelijke taal. Ook al raakte 
hij in zijn 79e levensjaar verlamd, hij wist zich na 
elke tegenslag staande te houden. Hoe klein van 
stuk hij ook was, Vader was In al zijn eenvoud eeri 
groot man. 
De verhalen die hij ons heeft verteld, geven ons een 
oprecht gevoel van verbondenheid. Wij zijn hem 
daarvoor bijzonder dankbaar. 

Tenslotte een boodschap van Vader."Als gelovigen 
weten wij dat alle lijnen bij God uitkomen. Schrap 
daarom nooit het volgende woord uit geschriften of 
gedachten; GOD ". 

Hij had een eenvoudig, maar diep geloof In God als 
onze Vader, moge hij nu aanschouwen wat God 
heeft weggelegd voor hen die Hem liefhebben. On· 
gestoorde vrede In blijdschap, het eeuwige licht en 
het leven waar geen dood meer Is en waar wij eens 
en voorgoed met elkaar samenzijn In Jezus 
Christus, onze Heer. 

Voor uw blijken van medeleven ondervonden tijdens 
zijn leven en na het overlijden van onze zorgzame 
vader, opa en oud-opa, zeggen wij u onze welge· 
meende dank. 

Kinderen, klein-en achterkleinkinderen. 
Oldenzaal, maart 1991. 


