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In onze gedachten zal hij blijven voortleven 
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Geboren 16 • 6 • 1913 Overleden S • 6 • 1995 

Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de St. Nicolaaskerk, waarna we 
hem begeleid hebben naar het r .k. kerkhof te 
Denekamp. 

Hij hield van het leven, he t was voor vader moeili1k 
om zich los te maken van het aardse bestaan. 
Wetende dat hij eri ziek was en nie t meer kon ge· 
nezen, sprak hij in dezelfde zin de hoop uit op ge · 
nezini om nog langer te leven tussen diegene wie 
hij lief had. 
Vader was een zorgzame echtgenoot, hij heeft zi1n 
vrouw jarenlane en tot de laatste dag verzorgd. Niets 
was hem t e veel of te zwaar. Nimmer heeft hij haar 
dood kunnen verwerken. 
Vader was een zorgzame ouder, hij gaf zijn kinderen 
de ruimte om te spelen, de mogelijkheden om te 
leren en de tijd en ruimte om te groeien tot vol · 
wassen mensen met e igen inzichten. 
Vader was een zorgzame opa, het verlies van zi1n 
eerste kleinkind Sabine heeft hem diep geraakt en 
zijn relatie met Nicole, Roy, Maaike en Mark mede 
bepaald. Toch had hij altijd belangstelling voor hun 
doen en laten op school, in de sport en met hun 

vriendjes en/of vriendinnet1es. Vader was een zorg· 
iame voogd, een moeilijke taak, welke h11 naar ver· 
mogen en kunnen heeft vervuld . Zijn goede relatie 
met een ieder gaf hem een tevreden gevoel. 
N;ituurl1jk waren er verschillende meningen en in· 
zichten. maar vader behield de zijne en gaf ruimte 
voor anderen. 
Hij heeft zijn leven met verve geleefd. altijd z11n 
best 2edaan en hulp geboden daar waar hij dacht 
dat het nodig was. En tegelijk was hij dankbaar voor 
alle hulp die hij zelf mocht ontvangen 

Wij zijn dankbaar voor de hulp van allen die het 
ons mogelijk hebben iemaakt vader te verzorgen 
zoals hij dat graag wilde, thuis. in zijn vertrouwde 
omeeving, bij zijn kinderen en kleinkinderen. 

Voor uw medeleven tijdens zi1n ziekte en na z11n 
overlijden, will en wij u oprecht bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen 




