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WiJ hebben 11 maart afsche1d van hem genomen m de 
St. Plechelmusbasiliek en hem daarna begele1d naar het 
erematenurn te Usselo. 

Voor al uw blijken van meeleven en belangstelling dan· 
ken WIJ u van llarte. 

Kinderen en kleonk1nderen 

Als het ware a's een dief in de nacht naderde het emde. 
Alle geboden hulp mocht niet meer baten. Wij voelen 
gem1s, maar we ZIJn ook dankbaar. voor al d1e jaren dat 
hij er voor ons geweest is. Vader had 1mmers amper wat 
voor zichzelf nod1g. Heel ziJn inzet was gencht op het 
weiZIJn van Zijn gez1n. 
Een goede man, d1e Zijn vrouw altijd op handen gedra
gen heeft. Een zorgzame vader ook. die er voor je was 
als dat te pas kwam. Vader was eenvoudig. dag en nacht 
in de weer; een harde werker. Behanger in hart en nie
ren. Trots op het vele werk van z'n handen. 
Op latere leeflijd kwam er meer lijd voor andere dingen. 
Vaak zag j9 hem bezig met de planten m de tuin. Alles 
wat groen was, was mooi. V1a d1verse weei<bladen stelde 
hiJ zich op de hoogte. Dagelijks maakte hij ook z'n op
wachting in de 'vergadenng • op het bankje 1n de Vi,'· 
heel(. Gezellig vond hij het ook m 'I GeveltJe op de markt. 
Het plotselinge heengaan van ziJn steun en toeverlaat 
was een klap, d1e hij eigenliJk noo1t geheel te boven is 
gekomen. Na 52jaar gedeeld leven, kon hij geen woor
den vinden voor dit verlies. Vader sprak toch moe1lijk 
over wat er in hem omging. 
Samen met z'n zoon probeerde hiJ door te gaan, al was 
de glans eraf. De tand des tijds begon meer en meer te 
knagen. Steeds meer teruggetrokken in z n e1gen we
reldje. Zo is hij uiteindelijk van ons heengegaan. 
Tenug naar moeder. Samen .... Thu1s .... bij God. 
Moge het zo Zijn! 


