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'Hij werd gebore n Ie Denekamp 1 mei 1921. Hij over
leed in de Heer te Enschede 13 september 1980. Zijn 
gestorven lichaam hebben wij 16 se ptember d.a .v. te 
ruste gelegd in he t parochieel kerkhof te Denel(amp. 

Toen wij hoopten en verwachtten dat menselijke kunde 
·e n wetenschap onze geliefde man en vader verlichting 
en beterschap :zouden geven, kwam plotseling het 
trieste bericht lo t ons d at hij gestorven was en niet 
meer levend en wel bij ons zou terugkomen. 
Wij staan versteld en verslagen, want al was zijn ge
zondheid niet optimaal, toch hodden wij dit niet ver" 
wacht; wij hadden hem zo graag weer in ons midden 
gehad, hij had nog zoveel kunnen en willen doen, wij 
hadden hem zo graag gegund dai hij de vruchten en 
sukses van e en leven van hard werken en uiterste zorg 
had mogen beleven, ook in de komende j~Hen. 
Naast onze droefheid is er echter óók diep in ons 
aller hart iets dat nooit zal sterven en verdwijnen : De 
herinnering aan een echt liefhebbende man e n zorg
za me vader. Geen werk was hem teveel, alles had 
zijn aandacht en bij a lle ongemak en ziekznn zou hij 
nooit klagen; zo heefl hij in alle stilte zijn kruis ge
dragen op zijn levensweg totdat het vroege eindpunt 
was gekomen. Zó z~I hij in ons hart e n in onze herin
nering blijven voortleven en mogen wij God dankbaar 
zijn voor alle goeds dot hij voor ons heeft betekend 
en nóg is. Door de dood wordt ons leven wel veran" 
dcrd, maar niet ongedaan gemaakt ; en als ons aardse 
huis, ons lichaam afgebroken wordt, heeft God ol oen 
plaats bereid voor hen die Hem li efhebben. Dat zijn 
de troostende woorden uit de Blijde Boodschap van 
Jezus, welk e door de liturgie van zijn Kerk vertolkt 
worden met "eeuwig licht", rust en vrede, een Thuis 

•voor altijd. 

Onze man en v3der he eft vanuit dit ge loof trouw ge" 
leefd en g~werkt; hij mag als trouwe dienaar dat be
loofde Thuis nu voor a ltijd bewonen, waar wij éêns 
weer samen zijn. 
Mijne geliefden, ik ga jullie nu verlaten i v<1n mijn 
kant nog hartolijk bedankt voor ol ie liefde en zorg 
die ik van jullie mocht on'dervinden . En al is het af
scheid zwaar: Uiteindelijk heeft God hel beste mei 
ons voor! Vaartwel dan, en graag tot wederziens bij 
Hem. 
Wij allen die hem kenden en li efhadden bidden: Heer, 
geef hem de eeuwige rust in Uw Vrede . 

Voor Uw deelneming, ondervonden tijdens de ziekte: 
en na het overlijden van mijn beminde echtgenoot, 
onze zorgzame vader, behuwdvader en zoon betuigen 
wij U on:ze oprechte dank. 
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