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Hij werd geboren op 21 september 1925 te 
Fleringen. Na een leven vol liefde te mid
den van zijn gezin en van hard werken op 
zijn bedrijf is hij in de nacht van 18 januari 
1984 heel onverwachts gestorven. 
Op 21 januari hebben wij hem bijzonder 
herdacht in de Uitvaartdienst in onze Pa
rochiekerk en hem daarna te rusten gelegd 
op het Parochiekerkhof van Fleringen in 
geloof aan de Verrijzenis op de Laatste 
Dag. 

In het nachtelijk uur van 18 januari is het 
gebeurd. Zijn onverwacht sterven. Ontzet
ting trof iedereen die het hoorde. Dat deze 
man, nooit ziek, zo plotseling uit ons mid
den moest heengaan. Maar zo is het ge
beurd. 

Zijn leven echter was liefde en zorg voor 
zijn huisgenoten en zovele anderen. 
Altijd was er ruimte en tijd voor een ieder, 

die hij ontmoette in zijn leven. Er was ook 
ruimte en tijd voor God in zijn leven. 
Een man, levend temidden en werkend op 
zijn bedrijf en daardoor een tevreden mens, 
ondanks zovele tekenen van onrust en on
vrede bij zovele andere mensen in onze 
dagen. Zo blijft hij voortleven in onze 
herinnering: onze man, onze vader, onze 
broer en zwager en de vriend van zovelen. 

Plotseling, zonder enig voorteken, zonder 
één enkel afscheidswoord is hij heen
gegaan uit dit aardse leven. 
Maar God, de Heer van elk leven, zal hem 
niet laten heengaan. De deur van zijn 
Vaderhuis staat nu wijd open voor hem, 
die in zijn aardse leven plaats had voor 
God. 
Dat geloven wij, daarop vertrouwen wij . 
Want onze God is een God van levenden. 
Tot over de dood heen. 
Daarom kunnen wij vol vertrouwen bidden: 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw medeleven, hetgeen voor ons, tot 
grote steun en troost is gewe.est na het 
plotseling overlijden van mijn lieve man, 
onze vader en broer, zeggen wij U onze 
oprechte dank. 
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