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Hij werd geboren te Delden op 29 juni 1911 en 
overleed na het ontvangen van het Heil ig Sacra
ment der Zieken in het verpleeghuis St. Elisabeth 
op 28 januari 2000. 
Op 2 februari hebben we hem te ruste gelegd op 
het kerkhof van de H. Blasiusparochie aldaar. 

Hij was een liefdevol mens voor ons allen. Door 
zijn harde werken legde hij de basis voor onze 
toekomst. 
A l vroeg moest hij afscheid nemen van zijn eerste 
vrouw Johanna Grobbeé. Toch vond hij de kracht 
om ondanks dit verdriet samen met moeder ver
der te gaan. Vele fijne jaren hebben ze daarna 
gekend en genoten van hun kinderen en klein
kinderen . 
Ook buiten de familiekring was hij voor velen een 
welkome en graag geziene gast; iemand die blij, 
optimistisch en met gevoel voor humor door het 
leven ging. 

Zijn boerderij en kolenhandel waren al les voor 
hem en daarnaast had hij een grote liefde voor 
paarden en koeien. Vaak ging hij dan ook naar de 
veemarkten in Zwolle en Doetinchem. 
Toen het werken op de boerderij moeizamer ging 
verhuisde hij samen met moeder naar 't lckert. 
Hier hadden ze een fijne tijd. Elke zondagochtend 
keken ze uit naar de komst van hun kinderen en 
vooral hun kleinkinderen. 
De laatste drie jaar moest hij stap voor stap iets 
prijsgeven van zijn vitaliteit en werd l iefdevol 
verzorgd in het verpleeghuis St. Elisabeth. Elke 
middag genoot hij van de trouwe bezoekjes van 
moeder. De laatste weken namen zijn krachten af 
en is hij in het bijzijn van ons al len vredig ingesla
pen . 
We blijven hem dankbaar voor al les wat hij voor 
ons heeft gedaan. Nu is er de leegte en het gemis, 
maar de herinneringen aan hem bl ijven in ons hart. 

Voor uw belangstell ing en medeleven na het 
overl ijden van mijn man, onze vader en l ieve opa 
zeggen w ij u onze oprechte dank. 
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kinderen en kleinkinderen 




