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Echtgenoot van Leidy Wessels t 

Pa is geboren op 30 september 1916 te Vetstukken. 
Na gesterkt te zijn door het Sacrament der Zieken, overleed hij op 28 oktober 2001 te 
Assen, in de leeftijd van 85 jaar. 
Op 1 november 2001 werd de uitvaartdienst te Erica gehouden, waarna wij hem hebben 
begeleid naar de laatste rustplaats op de parochiebegraafplaats. 

Wij willen iedereen bedanken voor het meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
onze pa en opa. 

Henriëtte 
Ina en Humberto 
Harrie en Herma 
Ruud 
Herman en Marianne 

René 
Judith 

Origineel, betrokken, wereldwijs, eigenzinnig, onderzoekend en eenvoudig, dit zijn typeringen zoals 
we onze pa en opa willen herinneren. Van jongs af aan hebben we pa leren kennen als een buitenmens. 
Hij merkte de omgeving op, zoals de cyclus van de natuur en deelde dat met ons tijdens de 
omzwervingen door de velden. Regelmatig werden wij meegenomen in die wereld. Hij liet ons er zelfs 
van proeven zoals de bosjes onkruid die we onderweg aten waarin brandnetels verpakt in weegbree 
met daaromheen de paardebloembladeren en zuring. Hij wees ons op de eerste zwaluwen in de lente, 
we zagen zijn fascinatie voor het onweer en we hoorden de vele weersvoorspellingen. 
Pa voelde zich betrokken bij de medemens. Ook de wereldse zaken hadden zijn bij rondere aandacht. 
Hij volgde het nieuws op de voet, elke avond zat hij tot in de kleine uurtjes te lezen in de vele 
tijdschriften. Pa trouwde op latere leeftijd en had al een heel leven met vele ervaringen achter de rug 
voordat wij in zijn leven kwamen. Wij hadden dan ook een vader met vele verhalen: geboren in de l e 
wereldoorlog, grootgebracht in de crisisjaren, de 2e wereldoorlog meegemaakt, zijn kansen in 
Frankrijk beproefd, de franse cultuur opgesnoven en uiteindelijk wonend en werkend op de boerderij 
in Erica. Na het overlijden van moe moest hij veel zelf ondernemen. Hij leerde koken, deed het 
huishouden en ging er veel op uit . Pa mistte haar enorm en probeerde er het beste van te maken. De 
laatste jaren was pa niet meer in staat om uitgebreide wandelingen in de natuur te maken en ook het 
lezen ging moeizaam. Ondanks dat er steeds meer voor hem wegviel liet hij het hoofd niet hangen 
maar genoot van datgene wat er overbleef zoals het spelen met de kleinkinderen, de aanwezigheid van 
ons, de wandelingen en autotochtjes die we met hem maakten zodat hij de natuur tot op bepaalde 
hoogte kon volgen of met veel plezier het roken van een lekkere sigaar. We koesteren de vele 
herinneringen en gebruiken het als bouwsteen om mee verder te gaan. Een ervan is de uitspraak 
waarmee pa het dankgebed na het avondeten eindigde: " ..... Heer, geef ons een oprechte geest en 
kracht opdat wij het onderscheid zien tussen goed en kwaad, maar geef ons ook nuchter verstand, 
zelfvertrouwen en pit in de donder". 


