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Hij werd geboren in Lonneker op 9 april 1898. 
Voorzien van het sacrament van de zieken
zalving ging hij van ons heen in het Oldenzaalse 
ziekenhuis op 26 augustus 1993. Na de 
Uitvaartmis in de Mariakerk heben we zijn 
lichaam aan de aarde toevertrouwd op de 
begraafplaats te Oldenzaal op 30 augustus. 

Afkomstig van de Lonnekerberg, woonde hij 
vanaf zijn huwelijk in 1930 aan de Ensche
desestraat in Berghuizen. Hij was bijzonder 
zorgzaam voor zijn vrouw, vooral in de lange 
periode, dat ze kampte met haar gezondheid. 
Samen hebben ze zich ingezet voor hun gezin 
van 3 kinderen, opgewekt en behulpzaam, 
ook buiten de huiselijke kring. Op zijn eigen 
manier ging hij om met zijn klein- en achter
kleinkinderen. 
Hij hield van de natuur, van de ruimte, van de 
sportvelden, die hij onderhield tot zijn 65-ste 
jaar; maar ook werkte hij graag in zijn eigen 
tuin, met planten en bloemen. 

De laatste jaren ging zijn gezondheid achter
uit, met name leed hij steeds meer onder zijn 
doofheid. Daardoor werd hij steeds meer 
afhankelijk van anderen; een hele opgave, 
maar velen waren hem vol goede zorgen 
nabij, wat hij steeds meer waardeerde. 
Hij was een man van een diep geloof, dat hij 
beleefde in zijn hart, maar ook aanreikte aan 
anderen. Trouw beleefde hij zijn band met de 
kerk van Jezus Christus en met de Eucha
ristieviering, op zijn vaste plek bij de pilaar. 
Graag vertelde hij, wat de persoon van Maria 
en de regelmatige processie naar Kevelaer 
voor hem betekenden. 
Bijna een jaar heeft hij vertoefd in het bejaar
denhuis in Ootmarsum, waar zijn gezondheid 
en zijn mogelijkheden steeds meer achter
uitgingen. Na een operatie is hij in alle vrede 
van ons heengegaan, in vertrouwen, dat hij 
door God is geroepen tot het licht van de 
verrijzenis. 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, uw 
betrokkenheid bij zijn Uitvaart en bij zijn be
grafenis. 
Mogen we elkaar tot steun blijven. 

Kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 


