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Vader werd geboren te Velswijk Zelhem op 
11 april 1917. Hij was de derde in een gezin 
met 13 kinderen. Op zeer jonge leeftijd reed 
hij al met paard en wagen door weer en 
wind een melkrit naar Zelhem. Daarna 
werkte hij op enkele boerenbedrijven in de 
omgeving. Op 4 juli 1945 trouwde hU met 
Johanna Beulink en kwamen ze te wonen 
en te werken op' 't zelle' in Hengelo (Gld.). 
Na enkelejaren keerden ze weer temg naar 
de Velswijk waar een huis werd gekocht aan 
de Eckhorsterstraat. Vader kreeg werk bij de 
betonfabriek Ticeken in Doetinchem. 
Inmiddels waren hun 4 kinderen geboren 
en zetten ze zich in voor het welzijn van 
hun gezin. Zo hebben ze samen 42 goede 
jaren mogen beleven. 
Moeders overlijden in 1987 en later van zijn 
dochter Rieky in 1996 hebben een zware 
stempel op zijn leven gedm kt. Een troost was 
het echter voor hem da t hij he t leven verder 
mocht zien gaan in z(jn klein- en achterklein
kinderen. Nooit konden ze te vaak bij hem 
binnenlopen Zelf ging hij elke week om de 
beun biJ de kinderen op bezoek. Dan vertel
de hij graag over vroeger, maar volgde ook 

steeds met veel interesse alles wat met deze 
tijd te maken had. I lij heeft nog lang plezier 
kunnen hebben van zijn kleine auto, van 
zijn paard en wagen. waar hij zo graag een 
eindje mee ging rijden, vaak vergezeld door 
de kleinkinderen. Ook op de bejaardensoos 
in 'den Draijer· kon hij veel genoeglijke uur
tjes beleven. Hij was goed in staat tot op 
hoge leeftijd nog voor zichzelf te zorgen, 
kookte, verbouwde groentes waarvan hij 
ook graag weer wat aan ons uitdeelde. 
1\vee jaa r geleden werd hij getroffen door 
een herseninfarct. 'Tben zelfstandig wonen 
niet langer meer ging n;un hij zijn intrek in 
•Maria Pastel'. De I<J<Jt$tC 5 weken is hij nog 
verpleegd in 'den Ooiman' te Doetinchem. 
Na het ontvangen van het Sacrament der 
Zieken is hij daar van ons heengegaan in de 
nacht van 28 oktober 2002. 
Wij hebben afscheid van hem genomen tij
dens de Eucharistieviering in de kerk van 
St. Jan de Doper te Keijen borg, de plek waar 
hij zijn leven lang met zoveel overtuiging zijn 
geloof heeft beleden. Zijn lichaam is naast 
moeder te msten gelegd op het parochie
kerkhof aldaar. 

'De goede strijd heb ik gestreden, de wedloop 
volbracht, het geloof heb ik bewaard.' (2 Tim. 4, 7) 

Voor uw medeleven zeggen wlj U onze harte
lijke dank. 

Zijn kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 


