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Eerder weduwnaar van Miets Olde Kalter 

Pa werd geboren op 23 juni 1932 in Lonneker. 
Zondag 23 september werd hij getroffen door 
een hersenbloeding aan de gevolgen waarvan 
hij vrijdagochtend 28 september in het Medisch 
Spectrum Twente is overleden. Wij hebben 
afscheid van hem genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Mariakerk te Enschede, 
waarna wij hem hebben begeleid naar het kerkhof 
aan de Hengelosestraat. 

Het geloof van Pa heeft in zijn leven een belangrijke 
rol gespeeld. Ook meerdere tegenslagen in 
zijn leven hebben dat rotsvaste geloof niet aan 
het wankelen gebracht. Hij is gestorven in de 
overtuiging dat het na de dood verder gaat en dat 
hij allen die gestorven zijn en hem lief waren weer 
zou ontmoeten. 
Het huwelijk in 1958 met Ma heeft hun 3 kinderen 
gebracht en uiteindelijk 8 kleinkinderen. Het lot 
van zijn kinderen en zijn kleinkinderen gingen 
hem na aan het hart en dit was wederzijds. Na het 
overlijden van ma in 1973 brak er een moeilijke 
periode aan in zijn leven. Deze zou pas eindigen 
bij het vinden van innige liefde bij Wiets. Deze 
liefde leidde uiteindelijk tot een huwelijk in 1981. 

Via verhuizingen binnen Enschede vonden ze een 
stekje voor hun tweeën in Ootmarsum. Pa was 
inmiddels gestopt met werken bij Vloerenbedrijf 
Abeln. Daar heeft hij het uiteindelijk gebracht 
tot mede directeur en aandeelhouder. In deze 
gelukkige periode kwamen de eerste kleinkinderen 
en hadden ze tevens de tijd, de ruimte en het 
geld om te genieten. Dit duurde voort tot het 
overlijden van Wiets in 2000 aan een slopende 
ziekte. Inmiddels waren ze weer verhuisd naar 
Enschede. 
Pa's karakter was divers. Hij kon koppig, 
eigengereid en overheersend zijn maar hij was 
tevens belangstellend, sociaal en warm. 
Het was vooral dit laatste dat hem in een korte tijd 
intensieve vriendschappen heeft gebracht op de 
Ariensstaete. Hij was hier naar toe verhuisd zelfs 
voordat zijn appartement verkocht was. 
Hij heeft helaas niet lang mogen genieten van zijn 
nieuwe behuizing. 

Het ging de goede kant op met hem maar deze 
opbloei in zijn leven werd ruw onderbroken door 
de dood. 
Nu weten wij dat hij bij God is en bij al diegenen die 
hem lief waren. Wat ons rest is de herinnering aan 
een geweldige vader en opa. 

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw medeleven tijdens 
zijn verblijf in het ziekenhuis, na het overlijden en 
bij de uitvaart van onze vader en opa. 

Kinderen en kleinkinderen. 




