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'Tre~ren niet nodig, allemaal bedankt, geef ma een 
kus . Dat schreef pa enkele weken geleden in een van 
zijn vele notities. Dat typeert hem het meest. Zorgen 
voor andereri, vooral voor ~a. yanaf zijn jeugd was hij 
!>6trokken bij de mensen m ZIJn dorp Overdinkel . De 
Jeugdbeweging, de vakbeweging, de politiek en de 
dorpsbelangen. Bij zijn werk als Incasseerder var)e'De 
Vereniging I ABTB' had hij contact met vele families in 
het dorp bij het afrekenen van de brandstoffen. Velen 
zullen zich hem ook herinneren als de conciërge van 
de Pax Christischool waar hij een steun was voor het 
onderwijsteam en een toeverlaat voor de kinderen. Zijn 
hElle leven heeft muziek en zang hem gedra~en en gaf 
hij het aan ons door. Vanaf zijn 6e jaar al hd van het 
kerkkoor en tot op hoge leeftijd kon hij dit als tenor in 
de familietraditie aanhouden. Jarenlang wàs hij corres
pondent van de Twentse Courant en vonden we zijn 
observaties van het dorp terug in de krant. De contac
ten met de kerk en de gesprekken met de pastoors 
waren voo~ hem zeer waardevol. Hij voelde dat als zijn 
ankerpunt 1n het leven. Vaak werd zijn opinie gevraagd 
en later bleek hoe hij achter de schermen en In de 
schaduw van anderen adviseerde. Voor ons (8 kinde
ren, 19 kleinkinderen en 5 achter1<1einkinderen) was hij 
een geweldige vader en opa. Waarom geweldig? 

Omdat hij ons geleerd heeft wat aandacht voor elkaar 
is. Wat liefde is. Wat humor is. Later leer Je van hem 
wat wijsheid Is. Zijn gezondheid vroeg van hem maar 
vooral ook van ma veel aandacht. Zijn hart zijn longen 
zijn suiker. Al vanaf zijn vijftigste dachtén we; 'hoe 
loopt dat af?' Nu hij over negentig jaar oud is gewor
den, hebben we een voorbeeld. 'Hoe moet je oud wor
den?' Hij koos voor eenvoud, voor matigheid maar 
vooral voor een positieve kijk op het leven. De meeste 
indruk maakte hij op ons met zijn manier van aandacht 
sche~~~n. Meteen doorvoelen wat ons bezig hield, 
aanw11zmgen gevend. Zelfs de jongste klein- en achter
kleinkinderen herkenden zijn persoonlijke 'lijntje' met 
hen. Vakanties en visites (zelfs winkelen) waren niet 
aan hem besteed. Gelukkig kregen we hem twee keer 
mee naar Engeland en koos hij zelf voor een reis naar 
Lourdes. Samen genoten pa en ma van de uitstapjes 
naar de kinderen die verder weg woonden (andere 
mensen, andere natuur, andere steden) maar waren 
oo~ blij weer thuis te zijn bij de kinderen in hun nabij
heid en genoten ze van hun aandacht en de hulp. Deze 
hulp concentreerde zich vooral In de laatste weken van 
zijn leven. Eind november vernam hij van de doctoren 
dat genezing niet meer mogelijk was. Het was een uit
zonderlijke ervaring om hem en ma in deze weken te 
steunen en te troosten. Samen praten, lachen en hul
len, samen waken met steun van de professionele ver
zorgers. Over blijft dan dankbaarheid. 

Het geeft kracht, om zijn aard en denkwijze terug te 
zien In onszelf en onze kinderen. 

Ma en de kinderen danken u voor uw steun en belang
stelling. 




