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Hij is geboren te Emmen op 27 februari 
1903. Na de H Ziekenzalving ontvangen 
te hebben. is hij te Oldenzaal overleden 
op 17 september 1981 . Tijdens de ge
zongen Eucharistieviering in de parochie
kerk van de H. Antonius van Padua te 
Oldenzaal hebben wij op 21 september 
d.a.v. afscheid van hem genomen. waarna 
de crematie volgde in Usselo. 

Hij was voor mij een bijzonder goede man 
en voor ons een hartelijke vader en opa 
Hij leefde voor ons en zette zich volkomen 
in voor het gezin. Niets was hem te veel . 
ook niet voor anderen, buren en kennis
sen. Hij heeft in zijn goede jaren hard 
gewerkt bij o.a Gelderman, maar het 
zware beuren van bedrijfsmateriaal heeft 
hem een knak gegeven. Op 60-jarige leef
tijd werd hij voor het werk afgekeurd. 
Daar had hij het de eerste tijd moeilijk 
mee, maar dank zij z'n liefhebberij voor 
tuinieren en op het land is hij er geleidelijk 
over heen gekomen. Toch had hij last 
van zijn rug en van zijn verlamde arm. 
Maar ondanks dat was hij overal tevreden 
mee Hij knapte de klusjes op thuis en 

bij de kinderen. Hij klaagde nooit. Liefst 
was hij thuis, maar hij kon het ook bij
zonder waarderen, als wij hem en Ma 
met de auto meenamen en met onze 
kinderen naar een speeltuin gingen. Dan 
genoot hij van het samen-zijn. Op zijn 
manier was hij bedrijvig van aard. maar 
rustig in de omgang. Vader heea on" een 
voorbeeld gegeven van geloof en gebed, 
van meelevendheid met de kerk. Hij zocht 
zijn troost en kracht bij God. Wij hadden 
hem zo graag gegund, dat hij en Ma hun 
50-jarig huwelijk hadden mogen vieren. 
Maar het heeft niet zo mogen zijn. Het 
laatste jaar begon hij echt te sukkelen 
en de laatste maand ging het snel met 
hem achteruit. Zijn ziekte bleek onge
neeslijk te zijn. Gelukkig heeft hij de 
laatste dagen voor zijn dood geen pijnlijk 
ziekbed gehad. Na de H. Ziekenzalving is 
hij kalm en rustig ingeslapen. Wij zijn er 
God dankbaar voor. Ondanks ons verdriet 
om zijn sterven zijn we God dankbaar. 
dat Hij hem aan ons gegeven heeft en dat 
wij zoveel jaren samen met hem lief en 
leed hebben mogen delen. Vol dankbaar
heid willen wij hem nu begeleiden met ons 
gebed. Wij bevelen hem aan bij zijn 
hemelse Vader en hopen, dat wij over de 
grens van de dood eenmaal weer met hem 
verbonden zullen worden. Moge hij delen 
in de opstanding en de vreugde van onze 
Heer, Jezus Christus. 


