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Pa was een plezierig mens. 
Op z'n Twents: "aait good te pas". 
Ondanks zijn gevorderde leeftijd nog midden in het leven. 
Overal bij betrokken en overal van op de hoogte. 
Altijd geïnteresseerd in ons, in de familie , de buren en 
vrienden. 

Hij was een sportfanaat. Eerst zelf actief als voetballer 
bij MVV, daar behaalde hij vele successen. Later ging 
hij volleyballen bij de trimafdeling van Krekkers. 
Hij gaf voetbaltraining en hij zat in verschillende besturen. 
En ook als supporter was hij wekelijks present, de 
laatste jaren vooral warm en droog bij Krekkers. 
En natuurlijk de voetbal op TV, lekker mopperen op de 
scheidsrechters en trainers die nergens verstand van 
hadden .. 

Pa was een superopa voor Mark, Ruud, Evelien, 
Marieke en Suzan . Hij wist van hun studies, hun werk, 
hun hobby's, hun reizen. Hij was zelfs een beetje voor 
Tornado als Marieke of Suzan tegen Krekkers moest 
volleyballen (maar dan wel een hééél klein beetje .. ) 

Hij heeft ook verdriet gekend in zijn leven. 
Eerst toen zijn zoon Wim overleed en later toen zijn 
vrouw Marie ziek werd en hij haar met engelengeduld 
jarenlang verzorgd heeft. Zijn kinderen zeiden wel eens 
dat hij zijn stoeltje in de hemel wel verdiend had. 

Zijn leven en het leven van zijn kinderen waren met 
elkaar verweven. Hij kwam vaak bij Lenneke en Henk, 
hij kwam vaak bij Tanja en Wilfried en de hele familie 
at zijn zondagse soep elk weekend bij hem. 
De volgende maand zouden ze nog weer met z 'n allen 
een weekendje op pad. 
Maar helaas, de tijdbom in zijn buik haalde afgelopen 
donderdag een streep door deze plannen. 

Pa; hij was een plezierig mens. 
Wij zullen hem allemaal heel erg missen .. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven, op 
welke wijze dan ook na het overlijden van onze vader 
en opa. 

Lenneke en Henk 
Mark - Ruud - Evelien 

Tanja en Wilfried 
Marieke - Suzan 

Almelo, 30 oktober 2013 


