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Een goede man, met een groot hart is van ons 
heengegaan 
Iemand die met raad en daad ons en anderen 
terzijde stond. Op een bescheiden manier, met hart 
en ziel actief voor mensen en doelen die voor hem 
belangrijk waren. Hij vroeg niet veel voor ztehzelf 
Uitgesproken 1n zijn meningen en gesloten van aard. 
Daardoor maakte hij het voor zichzelf en zijn 
omgeving met altijd gemakkelijk. Wel is duideliJk dat 
hiJ 1n veel mensen een groot vertrouwen had. 
Het recht~treeks uitspreken van waardenng is niet 
iets dat b11 hem paste. Op andere manieren, die niet 
voor iedereen gemakkelijk te herkennen waren 
merkte je echter dat zijn waardering groot was.' 
Zelf lere_n en aan anderen leren gaven hem veel 
voldoemnQ. Begonnen als onderwijzer, is hij na 
avondstudie leerkracht geworden in het middelbaar 
onderwijs. Daarna is hij adjunct-directeur en 
vervolgens d,recteur geworden van de St. Canisius 
Mavo. Mede door zijn inzet is de nieuwbouw van 
Canisius verwezenlijkt en kon de school uitgroeien 
tot een grote en brede scholengemeenschap. 

Na het overlijden van mama was het moeilijk om de 
draad weer op te pakken. Alleen in het huis waar hij 
met ons allemaal zoveel meegemaakt heeft. 
De vele mensen die langsgekomen zijn en contact 
onderhouden hebben, zijn heel belangrijk voor hem 
geweest in het vinden van kracht om verder te leven. 

De hJd van zijn leven zonder mama was strak 
ingedeeld en bestond uit veel structuur en 
regelmaat. Dit gaf papa houvast en heeft hem 
geholpen zijn leven opnieuw in te richten. 
De laatste paar Jaren van z11n leven was papa 
gesteld op zijn rust Hij vond het prettig als mensen 
langskwamen, maar ook om daarna weer alleen te 
zijn. Zijn laatste verjaardag heeft hij niet op de 
gebruikelijke manier gevierd, dat vond hij niet nodig 
en kon hij ook fysiek niet meer opbrengen. 
Het 1s voor hem met gemakkelijk geweest te 
accepteren dat met de ouderdom beperkingen 
komen, waardoor datgene wat hij graag zou willen 
doen, met name met betrekking tot z11n dierbaren, 
met meer tot de mogelijkheden behoorde. 
We hebben ons veel zorgen gemaakt om z11n 
g1:,zondheid en het feit dat hij alleen woonde. 
H1J stelde echter veel prijs op zijn onafhankelijkheid 
en het is fijn dat hij tot het eind op de door hem 
gekozen manier heeft kunnen leven. 
We hebben er vrede mee dat hij zonder p1Jn heeft 
kunnen sterven, al hadden we hem graag nog wat 
Jaren gegund waarin hij in goede gezondheid zou 
kunnen genieten van alles waar zijn leven toe geleid 
heeft. 

Zijn kleindochters, Bente en Diede, namen een 
speciale plaats in in zijn hart. Apetrots liet hij hun 
foto's aan iedereen zien en met een grote 
krentenwegge kwam hij aanzetten bij hun geboorte. 

Ueve papa, bedankt voor alles. 
We zullen je missen en m ons en onze gedachten 
leef Je verder. 

Christel, Ellen en Marie/Ie 




