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Hij werd op 10 juli 1903 geboren te 
Lonneker. Geheel onverwacht nam de 
Heer hem tot Zich op 25 januari 1982. 
daarbij gesterkt door ons gebed en 

het H.Oiiesel. - Op 28 januari d.a.v. 
hebben wij biddend afscheid van hem 
genomen in 'n gezongen Eucharistie
viering in de Mariakerk te Enschede 
en daarna hebben wij zijn lichaam te 

ruste gelegd in de aarde van de 
Costerbegraafplaats te Enschede. 

Heer God. zonder een woord van af
scheid, onverwacht. ging onze man en 
vader en opa van ons weg. Bedroefd 
en verlaten blijven wij achter. 

Maar door onze droefheid heen willen 
we U ook danken: dankbaar zijn we 
voor alle goeds dat U door zijn leven 
aan ons hebt gegeven. 

Hij was vergroeid met de plaats waar 
hij zijn hele leven woonde. Hij hield 
van de buitenlucht en van de natuur. 

Maar bovenal is hij voor ons 'n goede 
man en een zorgzame vader en opa 
geweest. Met heel hard werken heeft 
hij 't brood voor zijn gezm verd1end. 
Al zijn krachten heeft hij gegeven aan 
zijn bedrijf. En in groot vertrouwen op 
U heeft hij alle moeilijkheden van het 
leven overwonnen. 

Daarom zijn wij U dankbaar en willen 
wij U vragen: moge hij nu zelf ervaren 
wat hij ieder jaar in de natuur van na
bij meemaakte: dat ieder sterven dient 
om te leven. Schenk hem, die zozeer 
van de lente hier op aarde genoot. nu 
de eeuwige lente bij U. - En help ons, 
om altijd trouw te zijn aan zijn voor
beeld. Moge het vele goede van zijn 
leven vrucht dragen in ons. die achter
blijven. 

Graag willen wij u danken voor uw 
medeleven na het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa. Dit betekent 
voor ons een grote steun. 
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