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Hij is geboren op 5 juni 1935 te Overdinkel. 
Op 5 maart 1999 overleed hij te Enschede op 
de leeftijd van 63 jaar. Na de Uitvaartdienst in 

de Mariakerk op 10 maart 1999 vond de 
crematieplechtigheid plaats in crematorium 

"Enschede" te Usselo. 

Bijna 40 jaar is hij zeer gelukkig getrouwd 
geweest en de vader geworden van drie kinde
ren en via hun huwelijken van nog eens drie kin
deren; daarin kende hij geen onderscheid. Het 
laatste jaar ging hij als een uitermate trotse opa 
door het leven. 

Hij was een man die recht door zee was, open 
en eerlijk. Een "vierkante man" was hij. Je wist 
wat je aan hem had. En dat was zeer veel, voor 
wie het maar wilde zien. 

Hij was een man voor wie alle mensen gelijk
waardig waren. Onrecht kon hij niet verdragen. 
Daarom kwam hij altijd op voor de zwakkeren in 
zijn omgeving. Ook als hij het daardoor zelf 
moeilijk had. 

De gelukkigste tijd van zijn leven bestond uit de 
bijna 40 jaar die hij getrouwd was met moeder. 
Dat geluk heeft hij over weten te brengen op zijn 
kinderen voor wie hij een zeer toegewijde en sti
mulerende vader was. Samen met moeder heeft 
hij zich volledig ingezet voor zijn gezin dat voor 
hem het belangrijkste in zijn leven was. Hij 
genoot dan ook pas echt, als hij al zijn kinderen 
om zich verzameld had. Hij heeft zich er volledig 
voor ingezet dat zijn kinderen maatschappelijk 
een betere toekomst zouden hebben dan voor 
hemzelf was weggelegd. Hij en moeder hebben 
zich hiervoor veel ontzegd. 

Hij had een liefde voor al wat leeft, maar was 
bovenal een mens onder de mensen. Hij hield 
van gezelligheid en van een prettige omgang 
met medemensen in het algemeen. Ook was hij 
altijd belangstellend in ieders wel en wee. Deze 
levenshouding heeft hij zijn gehele leven, 
ondanks alles, vast weten te houden, tot op zijn 
sterfbed toe. 

Met zijn overlijden is een eind gekomen aan een 
waardevol leven. Ons resten goede herinnerin
gen, diep respect en dankbaarheid. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa zeg
gen wij u hartelijk dank. 
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