
Ter herinnering aan 
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Hij werd geboren op 15 maart 1902 te Win
terswijk. Vanaf 14 oktober 1933 tot 27 aug. 
1965 was hij gehuwd met Maria Josephine 
Johanna Louise Bloemen. 
Na gesterkt te zijn door het sakrament van 
de ziekenzalving is hij van ons heengegaan 
op dinsdag 24 febr. 1970. Wij hebben zijn 
lichaam te rusten gelegd op het kath. kerk
hof in zijn geboorteplaats Winterswijk op 
28 febr. daarop volgend. 
Er is een leegte gekomen, omdat er iemand 
niet meer is, waar we zo vertrouwd mee 
zijn geweest. Hij was een vader voor ons 
en voor ons was het de beste vader die er 
was; een man die blij was met zijn kinde
ren, temidden van zijn kinderen gelukkig 
mocht zijn, omdat hij zag dat al de moeite 
aan hen besteed, niet zonder vrucht was 
gebleven. Een man die na het overlijden 
van zijn vrouw alleen overblijft voelt die 
zorg des te meer. Alleen achter gebleven 
voelde hij zich niet alleen, zijn kinderen en 
kleinkinderen k6nden hem niet alleen laten. 

Wie kon hem wel alleen laten? Niemand, 
omdat hij iedereen kende. Zijn naam en 
zijn bedrijf, hoe kunnen ze gescheiden wor
den, waren lange tijd bekende woorden in 
de hele omgeving en het was aandoenlijk 
hoe hij de laatste tijd, ziek als hij was ge
worden, in zijn hotel zat, temidden van 
trouwe vrienden, luisterend naar een rijk 
verleden en onvergetelijke herinneringen. 
En nu, nu is alles voorbij. Zijn plaats aan 
de tafel zal leeg blijven, en toch is die 
leegte niet echt, want meer dan voorheen 
misschien, zullen we aan hem denken en 
o,·er hem spreken. Hij zal voor ons niet 
meer Lichrbaar aanwezig zijn, maar als 
mensen, die mogen geloven in het feest van 
Pasen, weren we dat zijn afscheid een scap 
over de drempel is, van dit leven naar een 
leven waar geen pijn meer zal zijn, geen ver
driet, niet meer het gemis je vrouw verlo
ren te hebben. Zijn heengaan was vredig, 
tevreden met wat is geweest en wat komen 
zal. Bedroefd hebben we vader moeten te
ruggeven aan de Heer van leven en dood. 
Toch met een dankbaar hart dat deze mens 
onze vader is geweest .... 
Vader, rust in vrede. 


