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Hoi IS op 23 madrt 1933 g<ber~n •• vass~. 
N• voomcn te z~n van hel H. Sacrament der rieken IS hij 

ov•rto!den op 18 december 2003 111 het z1ekenl1lAS te 
Enschede tn de u11vaa11d1enst"' de kerk van de H. Maria 

Goboo110 to Losocr hobbon we op 23 december 2003 
afscheid van hem geoClfnen en op het kerkhof naast de kerk 

!Jij z:11n vrovw Mdfletje te rusten gelegd. 

Papa was een ru$llge. socialo, ccrli1kc en zorgzamo man 
waar ie alhJd op kM reken...1 
Toon lij 14 jaar was gong hij al aan het werk bij de zolvolf•· 
bnok • Oinkcttand• Hier vQtVuldc hij diverse functies \lan 
fteso"'1SJ>()Oler tol filiaalhouder, totddt hij in 1991 \'efVfoegd 

kOn "ruedcn. 
tn die •lid ontmoene hij '"" grote lelde Manetie M"'J'!rlnk, 
..,...,,,,.... lij op S aprl 1961 trouwde. W dit l'IJwelijk kwanie11 
twee lunderen. Ben en tngrd, waarmee t'oj ~kig was 
enveet plez..,. moe -de. 
Papa hield vHI van gezelligheid (d•e l>J vaak ze~ creêerde) in 
een hu1sel11ko sfeer on had graag mensen om zich heen, 
maar mocht ook graag 1.1tgaan. Familie, vnenden. noabers 
wMen ttlt•td welkom en hij was er alttjd v00< 10 om dan samen 
een borrel te drinken. Hij genoot van een kaartje le~men, 
voetl>al. werken In de tuin. op de boerder11 en 21111 grote pas· 
sic 'koc1on melken' 
Toen In 1ull lOOO 111n vrouw Mane11e ovMeed. neeft dit EM>n 
grote s1empel op 111n verdere leven gedrukt. Hij heeft d•t 
gcn'll$, ondank: Z•Jn posrticvo manier van denken, noort kun" 
nen verwerken. z.n 5'0te troost daarbij waren ZÎ)l'I kleW'k•lde· 

ren Koe-n en Marijke, waarop hij erg irots op en ontzettend 
gek mee was. 
Papa was een sterke pers()(Jft111ktl.,.d en soc1aaJ denkend 
man. Hij was een eci"lte verenig ngsman gc:tUtge Zijn vele 
wer>< en l>esl.usft.ncties bij c!c vakbond. °'"""nenwigsraad. 
petSOneels'.etenog.ng en !)ell(~den van "Dinkelland", 
de Broekhoek·lxut en K.V. Losse< VOONI Oe waa-denng 
hiervoor is nog eens onderstreept met een Kon1nkhjke 
Ondcrscilciding 
Afs Mana-vereerder is h~ meerdere ke<e<1 (op de l•ets} naar 
Kevetaer geweest. heeft l•J LOUt<lo.S bezocht en was hij een 
trouw·e bezoeker van de Gcthard\.tsprocessie an Over-Chokel. 
Papd was ook een trouwe kerkg.muer en had een stel'1c 
geloof waaruit hit veel kracht en moed putte. 
Papa was zeer gehecht aan do familiebanden en zeer begaan 
met mensen. Velo maten is hij naar tijn familie 1n Canada 
geweest al waar l•i alhjd met grote helde en <0rg werd ont· 
vangen. Tefkcns was d•t weer een hoogtepunt in z1,n feven. 
De laatste keer was dit lfl ~1 ?003 want daarna saoeg. na 
een onderzoek in llet .uekemw. hot noodlot IJ~ l>em toe. Een 
ongeneesl 1ke z1ek1e begon de krachten u.1 ""' lichaam te 
slopen. 

Toch was hij ZJddt>a.Y llliJ en dankl>&al dal hij. IC>t het laatst 
toe. thuos ol Il;'"" 'amilie kon Uijv<on. 
Waf pa;>a in een kleine en IJ'(Jte Clfl'!)M>g voor velen heeft 
belekend. is bijna net 'Wttr te geven. Papa was e< altijd voor 
ons en voor w;e hem nodig had 
Lieve papa opa, bedankt voor all<! gnode zorgen! 

Voor uw grote belangstelung en medelevtto h1Uens de ziekte 
en ovcr1ijdcn van on1e lieve para en opa reggen W•J u harte
Uike dank. Het is voor ons oen grote steun in deze rnoeihJke 
dagen 

Ben 
Ingrid en Wim 

KocnenM311Jice 


