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Hij werd geboren op 15 apr i I 1920 
te Boschkapelle. Geheel onverwacht 
is hij, gesterkt door het Sacrament 
der Zieken, van ons heengegaan te 
Enschede op 25 maart 1981. Op 30 
maart d.a . v. hebben wi j biddend in 
een gezongen Eucnaristieviering hem 
toevertrouwd aan de Heer van a I Ie 
leven en zijn I ichaam te ruste ge
legd op het R.K.Kerkhof te Bosch
kapelle in de aarde van zijn geboorte
grond. 

Het is moe i I ijk om woorden te vin
den, wanneer iemand, die zozeer 
met je verbonden is in liefde en 
zorg, zo plotseling wordt weggeno
men. Op de vraag naar het waarom 
vinden wij geen antwoord. Dit af
scheid maakt ons stil en bedroefd . 
Maar er is ook de intense dankbaar
heid voor alles wat vader voor ons 
heeft betekend . Want we hebben mo
gen ervaren, iedere dag opnieuw, 
hoezeer hij leefde voor ons. Met zijn 
aktieve natuur en zijn groot door-

zettingsvermogen was hem nooit i~ts 
teveel, als het zijn gez in of zijn 
werk betrof. Geen enkele uitdaging, 
die het leven hert' stelde. ging hij 
u t de weg. En met een aansteke I ijk 
optimisme leefde hij met steeds nieuwe 
plannen en wist hij ook anderen ent
housiast te maken. Hij geloofde i n 
de kansen van het leven en maakte 
er dankbaar gebruik van.Dankbaar 
was hij, omdat hij bij dit alles w i st 
dat God ons het leven schenkt. En 
God heeft nu zijn leven teruggeno
men om zijn optimisme te belonen 
met eeuwig geluk. Het afscheid valt 
ons erg zwaar, maar naar zijn voor-
beeld willen we ons opnieuw aan 
het leven toevertrouwen, terwij I wij 
voor hem blijven bidden: 

"rleer, beloon vader, die zijn talen
ten zozeer in dienst stelde van an
deren, nu met de vreugdevolle ru! t 
van het nieuwe leven." 

Uw medeleven bij het plotseling over
I ij den van mijn man , onze vader en 
grootvader z ijn voor ons een grote 
steun geweest. Hiervoor willen wöj U 
graag hartel ijk dani-en . 
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