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Onze pa was een opgewekte en 
vriendelijke man met veel humor, 

rechtgeaard en een positieve levensinstelling. 

Hij werd op 26 februari 1920 in een groot ge1in in 
Vasse geboren. Zijn vader bracht hem de liefde 
voor het timmervak bij en na de benodigde oplei
dingen zette hij het bedrijf voort Op 29 apri I 1953 
trouwde hij met Mien Veelers. Door de geboorte 
van zeven kinderen en de uitbreiding van de bedrij
ven brak voor beiden een drukke periode aan. In 
het weekend had pa zijn werk in het café en door 
de week op de bouw. In alles is ma hierbij de drij
vende kracht. steun en toeverlaat voor hem 
geweest Ook wij als kinderen werden regelmatig 
ingeschakeld, dit gaf soms problemen maar leverde 
ook veel ple.óer op. Pa is een man geweest di~ 
altijd voor iedereen een luisterend oor had. HIJ 
heeft steeds grote belangstelling getoond in het 
doen en laten van zijn kinderen, de familie en de 
vele bekenden en vrienden, waarmee hij dagelijks 
omging. Pa was iemand die steeds de onderlinge 
harmonie zocht en niet snel iemand veroordeelde, 
een eenmaal verkregen vertrouwen zou hij nimmer 
beschamen. In de jaren tachtig zijn er grote veran
deringen in 1ijn leven gekomen: kinderen vcrlieten 
het ouderlijk huis, trouwden en hij werd opa van 
dertien kleinkinderen. Pa en ma stapten uit beide 
bedrijven en vcrhuisden naar een nieuwe woning. 
Kort daarna openbaarden zich bij ma de eerste 
symptomen van de ziekte van Alzheimer. Dit is een 
zeer moeilijke periode in pa zijn leven geweest. 
Met ongekend veel geduld en liefde heeft hij ma 
gedurende vijf jaar thuis alle mogelij~e zorg ge~~
ven. Helaas was dit niet tot aan het emdc mogeliJk 

en moest ma opgenomen worden in het verzor
gingstehuis "Het Meulenbelf' te Almelo, waar zij 
twee maanden later in mei 1994 overleed. Na het 
grote verlies heeft hij een nieuwe invulling aan 1ijn 
leven gegeven. Daarbij heeft hij veel steun onder
vonden in de dagelijkse omgang met lijn kinderen 
en kleinkinderen. Tevens heeft hij veel kracht geput 
uit zijn geloof en de kerk, want detc stonden heel 
centraal in zijn leven. Met name het zangkoor nam 
daarbij een belangrijke plaats in evenals het betrok
ken zijn bij het wel en wee van de kerk, zoals het 
restaureren van een oude preekstoel en het altaar. 
Behalve het genieten van tuinieren, lezen, klussen 
in de werkplaats, had pa daarnaast een brede 
belangstelling voor wat er in de maatschappij 
gebeurde. Op vrijdagmorgen 24 september werd pa 
onverwachts opgenomen in het ziekenhuis 
Twenteborg te Almelo. In eerste instantie hadden 
we samen hoop op enig herstel. Gedurende zijn 
vcrblijf van vijf weken werd het lang?amerhand 
dutdelijker dat dit niet meer mogelijk was. Deze 
zware teleurstelling is door pa met verdriet en 
bewonderenswaardige berusting aanvaard. Op 
maandagavond 25 oktober is pa voorzien en 
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken in ~~t 
bijzijn van ons allen. Deze laatste dagen samen 71Jn 
voor pa en voor ons van zeer bijzondere waarde 
geweest. 
Pa bleef tot het laatste moment, wals wij hem ken
den: positief. krachtig, zorgzaam en liefdevol. 

Hij zal in ons leven altijd blijven voortbcstaan als 
een bijzondere vader en opa. 

Zijn kinderen en kleinkinderen 


