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Hij werd geboren op 26 juni J 930 te Amelo. Gesterkt 
door hec H. Sacrament der Zieken overleed hij op 20 
december 2001. Op maandag 24 december hebben we 
afscheid van hem genomen tijdens de gezongen uit
vaart in de 0.L. Vrouwekerk te Hengelo en hem te 
ruste gelegd op de begraafplaats aan de Deurninger
straa1 aldaar . 

Papa was een man die midden in het leven stond. Sind& 
hun huwelijk in 1957 heef1 hij van een fijne en geluk
kige 1ijd met mama mogen genieten. Toen er kinderen 
en kleinkinderen kwamen werd dit geluk intens ver
sterkt. Trots was hij op zijn kinderen en kleinkinderen. 
Hij was altijd in hen geïnteresseerd en kon volop ge
nieten van hun aanwezigheid. 44 Jaar heeft hij vol 
plichtsbesef gewerkt bij Stork als constructeur. Voor 
hun huwelijk is hij voor dit bedrijf uitgezonden ge
weest naar Ethiopië, waarover hij altijd graag mocht 
vertellen. Op zondagmiddag was hij trouw te vinden 
op het voetbalveld van PH. Hij was iemand die altijd 
bezig was met klussen. Het huis schilderen deed hij 

al1ijd zelf. Ook kon hij genieten van de tuin, zeker als 
deze er goed verzorgd bij lag. Zijn verzameling 
fuchsia's hadden met name zijn speciale aandacht. 
Voor zijn kinderen en kleinkinderen heeft hij veel 
gedaan. Schilderen, schommels maken, speelgoed 
repareren. niets was hem teveel en hij deed bet met 
heel veel liefde. Kenmerkend was altijd zijn streven 
naar perfectie. Bij alles wat hij deed moest het goed 
zijn. Hij was niet snel 1evreden over het resultaat. 
Waar een ander het zou opgeven. zoclu hij weer naar 
andere mogelijkheden. Van "nie1s" wist hij altijd iets 
ie maken. Toen bleek dat hij ongeneselijk ziek was 
bleef hij positic::f. Als men vroeg Jhoe gaat het'!" 
hoorde je altijd ~goed~. 
De laatste maanden waren voor hem moeilijk en 
zwaar. Het was zijn wens om thuis te sterven. Dank
baar zijn we dan ook, dat papa in zijn vertrouwde 
omgeving, omringd door zijn gezin, is overleden. 

Voor Uw medeleven en belangstelling ójdens de ziekte 
en na bet overlijden van mijn lieve man, onze zorg
zame vader en fan1astiscbe opa, willen wij U allen 
bedanken. 
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