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Pa is in de moeilijke en harde jaren vlak na de 
oorlog in Overdinkel geboren. Al in zijn jonge 
jaren hield hij er enorm van om de velden in te 
gaan. Op zoek naar vogels, nesten, eieren en al 
het overige wat de natuur te bieden had. Meestal 
op stap met Bennie en andere vrienden die 
dezelfde interesses hadden. Al op jonge leeftijd 
is Pa gaan werken, eerst in de textielindustrie in 
Duitsland en later als bouwvakker in Nederland. 
Hard werken was hem niet vreemd. Op 21-jarige 
leeftijd kwam hij Mam tegen. En na een korte 
verkering zijn ze in december 1970 getrouwd. In 
Losser maakten ze samen een nieuwe start en al 
snel werden Sheila en Robert geboren. De liefde 
voor de natuur en zijn sterke wil kwamen in zijn 
hobby's terug. Pa heeft zijn passie voor vogels, 
met name voor de duivensport, tot het eind door
gezet, wat tot de nodige successen leidde. Na 
wederom een lange periode in Overdinkel kwam 
tien jaar geleden de mogelijkheid om op een fan
tastische plek in Losser te gaan wonen. Daar 
was ook de ruimte aanwezig om zijn laatste lief· 
de volop uit de oefenen: paarden. 

Een prachtige paardenstal kwam uit zijn eigen 
handen voort. De laatste jaren begon zijn plek 
steeds betere en mooiere vormen aan te nemen. 
Bijna drie jaar geleden werd het steeds moeilijker 
voor Pa om de tuin af te maken. De vriendschap
pen die hij tijdens zijn leven had opgebouwd, 
lieten hem ook toen niet in de steek. Pas zeer 
recentelijk kon hij dan ook zeggen dat het 'af' 
was. 
Allergisch als hij was voor ziekenhuizen had hij 
al snel besloten daar zo min mogelijk tijd door te 
brengen. Door de fantastische zorg van Mam 
was dit ook mogelijk. Tot de laatste dag heeft hij 
thuis in zijn tuin gezeten en in alle vrede is Pa 
thuis overleden. 

Pa kon intens genieten van zijn dierbaren om 
hem heen. Wat zijn kinderen bereikten maakte 
hem zeer trots en zijn kleinkinderen waren zijn 
oogappels. Plagen deed hij graag en zijn buide· 
rende lach zullen wij altijd blijven horen. 

"Pa, we zullen je nooit vergeten." 

Voor uw liefde, zorg en medeleven tijdens de 
laatste periode van het leven en bij het afscheid 
van Pa, zijn wij u bijzonder dankbaar. 

Josephine, kinderen en kleinkinderen 




