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Pa werd ruim 78 jaar geleden geboren in 
Overdinkel. Hij had alleen een broer, die zeven jaar 
Jonger was dan hij. Hij ging naar de ambacht
school en werkte als timmerman. Dat bleek licha
melijk te zwaar te zijn, waarna hij in de textiel en op 
kantoor ging werken. Al op 42-jarige leeftijd werd 
pa a!~ekeurd . Dat viel niet mee, maar hij legde zich 
er b1J neer en zocht afleiding in het contributie 
ophalen voor de begrafenisvereniging, zijn tuin, de 
postzegels, en het knutselen. Het werken met hout 
kon hij weer oppakken en hij maakte vele vogel
huisjes en kastjes. 
Pa leerde bij het uitgaan zijn vrouw Trina kennen . 
Meer dan 49 jaar zijn zij getrouwd geweest. Toen 
de kinderen nog klein waren ging hij met hen op de 

brommer naar de Zandbergen. De ene voorop, de 
andere achterop en dan een lekker ijsje halen. 
Pa was een rustige, zorgzame man. Hij werd niet 
snel kwaad en had een positieve instelling. Op 65-
jarige leeftijd werd hij getroffen door een beroerte 
en werd communiceren moeilijk. Na veel oefenen 
verbeterde zijn spraak gelukkig. Enkele jaren gele
den bleek pa kanker te hebben. Ook deze ziekte 
accepteerde hij. Eind oktober vorig jaar werd ech
ter botkanker geconstateerd en lymfklierkanker. 
Het enige wat de artsen nog te bieden hadden was 
pijnbestraling. De laatste maanden zijn niet een
voudig geweest. Op de dag dat de sleutel van het 
nieuwe huis in de Sweelinckstraat kwam, ging pa 
naar het verpleeghuis. Nog een kleine week is hij 
in het nieuwe huis geweest. Dat wilde hij persé. 
Toen moest hij naar het ziekenhuis. Zijn vrouw 
volgde hem een dag later, met een gebroken heup 
en zo brachten zij de laatste dagen samen in het 
ziekenhuis door. 
Vorige week ging zijn gezondheid ineens snel ach
teruit. In het ziekenhuis heeft hij het Sacrament 
van de Zieken ontvangen. En op dinsdag 16 sep
tember is hij rustig ingeslapen. 

Willie, pa, bedankt voor alles. 

Met dit aandenken willen wij u dank zeggen voor 
uw belangstelling tijdens vaders ziekte en na zijn 
heengaan. 

Trina en kinderen 


