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Hij werd geboren re Enschede op 
6 september 1916 .. - Thuis, in de 

vroege ochtend van 10 september 1991 
overleed hij, na het ontvangen van de 

ziekenzalving. 
We namen afscheid van hem tijdens 
de Uitvaartmis in de Ariënsgedach
teniskerk. - Daarna hebben we hem 

begeleid naar het crematorium 

t 
Vier dagen voor pa overleed, werd 

hij 75 jaar. Hij was die dag nog zo 
goed bij geweest. Tot 's~avonds laat 
was hij bij het bezoek gebleven, iets 
wat hij al lange tijd niet meer gekund 
had. Zo overleed hij toch nog vrij 
plotseling. 

Het was een jeugddroom van pa, 
reclametekenaar te worden. Hij kon 
geweldig goed tekenen. In die tijd 
was dat niet mogelijk. Na zijn dienst
plicht is hij uiteindelijk bij de rijks
politie terecht gekomen. 

Het tekenen bleef zijn hobby, naa::it 
zijn andere grote passie: sport. 
Hij was een sportmens in hart en 
nieren: tot zijn 44e jaar bleef hij 
aktief met atletiek en voetbal. 
BiJ de Rijkspolitie, 't laatst in functie 
van waarnemend groeps-commanaanr, 
heeft pa met het gezin langs heel 
wat plaatsen in Twente en Gelder
land ronogezworven. - Hij was als 
politie-agent zeer gewetensvol en 
consequent. Hij heeft het zichzel f 
daarmee niet altijd gemakkelijk ge
maakt: hij was een gevoelig mens, 
die soms in zijn hart iets anders 
voelde dan hij als agent moest doen. 

Toen pa 57 jaar was kreeg hij op 
patrouille een ernstig auto-ongeluk en 
werd daarna afgekeurd. Dit ongeluk 
heeft hem 'n grote klap gegeven. 
Sindsdien is zijn gezondheid steeds 
verder achteruit gegaan. 

Wel heeft hij nog lange tijd kunnen 
genieten van zijn gezin, met name 
van zijn kleinkinderen. Zijn ziek-zijn 
heeft z'n stempel gedrukt op het 
gezinsleven: maar hij bleef 'n lieve 
man, vader en opa. We zullen met 
heel veel dankbaarheid aan hem 
terugdenken. 

z.o.z. 


