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Hij werd geboren m Delden. Niemand kon ztch voor
stellen dat hiJ 001t elders had kunnen wonen. Honkvast, 
geordend, georgan1seerd, trouw en verantwoordelijk Zijn 
de woorden die het eerst te binnen schieten. 

Na een korte penode bij 'het spoor', waarvoor h1j altijd 
een zwak bleef houden, heeft hij vanaf zijn achtttende 
tot zijn pensioen bij Hazemeyer gewerkt. Op e1gen 
kracht heeft hij ZICh bekwaamd in de teehoteken van 
boekhouding en beheer. In zijn werk wist hij een plaats 
te vtnden waar hij nauwkeurigheid moest combtneren 
met visie, gevoel en een wijde blik. 

H1j deed ztjn werk met een e1gen vorm van beschei
denheid. Hij had een afkeer van u1terhjk vertoon. Hij 
hield n1et van taken waarbiJ hij de zichtbare leider was, 
maar werkte graag als organisator achter de schermen. 
Op deze manier was htJ jarenlang een centrale kracht 
bij Rood-Zwart, m het kerkbestuur en het bestuur van 
het bejaardenhuis en verpleeghuis. Hoewe: hij het noo1t 
liet merken, was hij er inwendig trots op daarvoor ko
ninklijk te zijn onderscheiden. 

Vaak vervulde hij de rol van scheidsrechter en bemid
delaar. Vele problemen heeft hij belangeloos voor fa
milieleden, kennissen en buren opgelost. Hij kon hter
biJ een openhetd, begnp en onkreukbaarheid aan de 
dag leggen d1e soms voor vrouw en kinderen verras
send waren. ZiJn mspanmng voor anderen was moge
lijk dankzij de voordurende shlle steun van moeder, zijn 
vrouw. 

Zijn kinderen kregen de mogelijkheid zich te ontplooien. 
leder ontwikkelde zich in richtmgen waarin we eigen
schappen van hem herkennen. Na ziJn pensioen maakte 
hij zijn huis en tuin tot een gewilde logeerplaats voor 
zijn kletnkinderen. Hij kreeg tijd voor mooie jaren met 
z1jn vrouw, die hij altijd en overal terZIJde stond. 

Hij was een gelovig man. Als htj in iets geloofde. 'stond 
hij ervoor ' met een tomeloze inzet en strijdlust. die hiJ 
tot op het laatst heeft behouden, tot Ztjn hart dat n1et 
meer toeliet. ZIJn dood kwam onverwacht, maar voor 
hem niet onvoorz1en. ZiJn map met 'gegevens in geval 
van overliJden" lag op ZiJn bureau met een, nog op de 
dag van zijn dood, bijgewerkte liJSt van adressen. Na
tuurlijk was die lijst volled1g en tot in de postcodes 
nauwkeurig. Hij is gestorven in zijntutnop de plek waar 
hij als kind reeds speelde. 

Wij, vrouw en kinderen, danken u dat u met ons af
scheid van hem hebt willen nemen. 


