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Hij werd geboren te IJsselmulden op 14 februari 
1908 en overleed, gesterkt door het sacrament 
van de ziekenzalving, in 't St. Gerardus Majella 
Ziekenhuis te Hengelo o. op 13 juni 1975. Hij 
werd begraven op het parochiële kerkhof te 
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Staande aan dit sterfbed, denken wiJ aan het 
woord dat Jezus sprak, doelend op Natanaêl: 
,.Dat is waarlUk een Israëliet in wie geen be· 
drog is!" (Vgl. Joh. 1, 47). Als hij geweten had 
dat wij met dit woord uit het Evangelie ook over 
hem wilden getuigen. zou hU ongetwUfeld ge
glimlacht en gezegd hebben: ,.Maar dat slaat 
toch niet op mij?" 
In e lk geval was het hem genoeg met grote 
nauwgezetheid zijn pi icht te doen en voor het 
overige zich geheel over te geven aan de Heer. 
Altijd bedacht op wat anderen nodig konden 
hebben, had hiJ voor zichzelf geen eisen. 
Slechts in één opzicht stelde hij hoge eisen: 
waar het ging om de eer van God, om het 
geloof dat hem zo dierbaar was. het geloof 
waaruit hij leefde en dat zUn kracht was In zijn 
slopende ziekte. 
De laatste maanden van zijn leven louterden 
deze oprechte man en toen hij tenslotte met 
blindheid werd geslagen, was het dezelfde over
gave aan Gods beschikkingen die hem een 
voorbeeld van geloof deed blijven. 
Veel troost heeft hem de niet aflatende zorg van 
zijn echtgenote en kinderen geschonken, die 
hem zijn sterfbed zoveel verlicht heeft. 
In dankbaarheld willen wiJ voor hem bidden: 
Heer, neem vader. die Uw wil steeds zocht te 
volbrengen. op in het gezelschap van Uw heili· 
gen. Open zijn ogen voor het licht van Uw 
heerlijkheid. Moqe hij voor altUd leven In Uw 
vrede en vreugde. Door Christus onze Heer. 
Amen. 


