


Onder de hemel van zon, sterren en maan 
is -voor ons- een bijzondere man heengegaan. 

Hij was sterk, oprecht en sociaal 
en daarom missen we hem allemaal. 

Mijn man en onze pa was een harde werker, lief en 
zorgzaam voor zijn vrouw Reina. zijn kinderen en 
kleinkinderen. 

Pa, geboren in Wijhe, bracht zijn jeugd door aan de 
Burg.Kerssemakersstraat in Raalte. Deze periode zal 
niet altijd gemakkelijk geweest zijn vanwege het 
overlijden op jonge leeftijd van eerst zijn moeder en 
later zijn vader. Zijn vader was inmiddels hertrouwd. 

Tudens de oorlog heeft pa Reina leren kennen en zij 
trouwden direct na de bevrijding in augustus 1945. 
Hun 55ste trouwdag werd net niet gehaald! 
De oorlogsjaren zijn door hem intens beleefd. In mei 
1940 moest hij vechten op de Grebbeberg en later 
heeft hij moeten onderduiken. Deze ervaringen hebben 
zijn verdere leven erg beïnvloed, met name rondom 
de 4de en 5de mei. 

Uit het huwelijk met Reina werden 4 kinderen geboren, 
Reini, Marian. Agnes en Henk, hetgeen voor pa een 
groot bezit betekende. Ook voor lrmgard en Ton, 
kinderen van zijn overleden zus en zwager. was er 
plaats. Ton stond al vroeg op eigen benen en lrmgard 
werd als dochter beschouwd. Het grootste deel van 
zijn verdere werkzame leven bracht hij door in het 
autovak. Voor Reina. kinderen. kleinkinderen en vele 
anderen heeft hij veel betekend: wat zijn ogen zagen 
konden zijn handen maken. 

De laatste 10 jaar van zijn leven kon pa niet meer 
doen wat hij zou willen , mede door toenemende 
dementie. Dit was voor hem moeilijk te accepteren. 
Oe laatste anderhalf jaar is hij echter zeer liefdevol 
verzorgd op de PG-afdeling van Huize Angeli 
Custodes. 

Op 14 augustus 2010 is pa op 89-:iarige leeftijd 
ingeslapen. 

Wij danken u voor uw medeleven en aanwezigheid. 

Reina, kinderen en kleinkinderen Hulsebos 


