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Papa werd op 7 december 1934 te Losser geboren. Geheel 
onverwacht is hij op 5 april 1993 gestorven. Tijdens de 
Uitvaart in de kerk var. de H. Antonius van Padua hebben we 
afscheid van hem genomen. Daarna hebben we hem bege
leid naar zijn rustplaats aan de Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Pa was een goede, oprechte en diepgelovige man die wist 
wat hij wilde en wat hij kon. Zijn hoofd kwam met ideeen die 
zijn handen op wonderbaarlijke wijze ten uitvoer brachten. 
Hij leefde nooit boven zijn mogelijkheden. Wat anderen 
deden was voor hem niet iets om zich aan te spiegelen; hij 
deed dingen die hij zelf wilde. Hij wilde tevreden zijn en hij 
paste z11n eisen daarop aan. 
Zijn geluk zat in kleine dingen. Hij vond hel in het bloeien 
van bloemen, in zijn kinderen en zijn huwelijk. 
Pa was een doorzetter, hij werkte hard om zijn ideeen te 
verwezenlijken. Na een moeilijke periode in zijn leven be
gon hij opnieuw, om verder te bouwen aan zijn eigen 
paradijs. Op 58-jarige leeftijd had hij het op een haar na 
klaar. Het voorjaar begon en hij genoot er met volle teugen 
van. Hij verblijdde zich op de komende zomer waarin zi1n 
tuin opnieuw zou bloeien. 
Hij is als een gelukkig mens gestorven, te jong en nog vol 
met nieuwe ideeen voor de toekomst. 

Hij stierf op een plaats die zeer dicht bij zijn hart lag, tijdens 
het werken in de tuin vlakbij zijn vrouw. 
Ma was zijn alles Samen met haar in de tuin werken, af en 
toe uitrusten bij een kop koffie. Van die gemoedelijkheid 
genoot hij het meest. Vaak stond hij 's avonds met een 
tevreden glimlach op zijn gezicht naar de tuin te kijken. Zich 
realiserend hoe gelukkig hiJ was. 

Het meest zullen wij hem missen in de zekerheid die van 
hem afstraalde en waarmee hij te kennen gal dat hij ver
trouwen in je had. 
De kracht die pa bezat en zijn positieve instelling kenmerk
ten de wijze waarop hij in helleven stond. Doorgaan zonder 
hem is voor ons nauwelijks voor te stellen. 

Op een speciale plek in ons hart dragen we pa voor altijd met 
ons mee. We zijn trots op hoe hij was als mens en dankbaar 
voor alles wat hij ons heelt kunnen leren. 

Lieve pa, we moeten nu afscheid van je nemen, maar blijven 
voor altijd met elkaar verbonden. 
We houden van je. 
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