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H11 word 4 oktober 1900 te WeerselO geboren Hij huwde 
23 oktober 1930 te Saasveld Gesterkt door het Sacrament van 
de zieken overleed h11 3 november 1983. de dag na Allerzielen 
T1Jdens de plechtige v er1ng van de Eucharistie e~ van de ut· 
vaari "' oe parocll1e• e'• te Saasveld ap d1nsOag 8 november 
da v hebben ""• olsehed van vader genomen. we hetlben 
hem begeie1a naar he· •erkhol. V><iar Wl hem bij moeder ter 

ruste hebben <jelegd 

Vader 15 van ons hool\9egaan H11 bere<l<te de qezeqende 1"ef· 
tlf(I van 83 1aar Tot z1" laatste ,.,_,siaar w1ls n• VOO' z<ek te 
gcsi>Mrd gebleven en 11i<1cns z11n zoe• te d~ iaa• kladQde nq niet 
r.1 was er gelukl<og mee. dat hem tnu1s do 9ewer>ste vcl7or 
g•ng kon wo1aen gegeven door een van 111n kle11\kinderen Lo 
bracht hif Zijn laatste ;C!VCn<dagen 1n bhjdSChap Cloor: ZO ginq h11 
'" volle vrede heen 
H1J was een eenvoudig mens. hield v;in ppn gewoon en ruSt•Q 
IEM>O ZOl\der op te vallen Alles had h11 over voor mooelor, die 
zo plotse' ng van ons tie<>ng1ng llOO' do 3 k1noeren en de 5 
kle.iknOeren t'.n n.ets was Mm te wei l'llJ was biizonóer ge
t\ed'lt aan Z•tn k'e1nk1nderen en vroeg weinig voor zach1alf 
Va<l<•r had een O!Xlf'W4>kt en bl!Jmoed!Q humeur, was levens· 
lust'() en evenw1cntig van aard In de larnihe en 1n de buurt · 
schài> Noord1k had h11 met iedereen el'n goede verstandhou· 
ding HiJ kon onvermoe1bH;ir werken en zorgzaam z11n. oo de 
boorden1. ais 'l'>e!•nper of andersws H11 was ooi< ait i<J van 
harte b.-hulpzaam. VOO< wie hulp nodig had kon boj hem 
terecht. waar hulp geboden moest WOl'Clen. was h 1 '" bi1 811 
w11ze "an ontspannlflQ mocht hJj grMg met vnenden ut de 
buurtscMp een k-'nic leggen. waaraan h09e VOOrrdf1Q weid 
geqeven Wat vader ons naliet. het geluk van een goed on go 
Sovig gew'lsleven, bewaren w11 ~n cklnkbare hennnenng In wat 

het leven kan b<engen aan vreugde en teleursten ng, aan arbeid 
en ont•panrnng. aan leed en helde, neeft vader ons gesticnt 
door z11n eenvoudig. maar oprecht en diep geloof Met hart on 
11el was h11 gehechl aan wat hij als 1on9ste uit hel gm1n van 
huis had meegekregen In 11jn zorgende trouw Z1Jf' we••lust. 
maar OOI< 1n 211n ectite vroomheid is z~n voorbeeld onvergeu1u k 
7.o h()uden w11 vader en hennnerng mei grote dan"baarnetd 
Als diep gelOVlQ mens bleef h11 • tot z11n ziekte zlCh openbaaroe 
1n dit voorjaar • doe<'I wat h11 M i<J drAd ei•e zondagmorgen 
ruim vóór tien uuf 1n dft kerk aamvezig z11n voor óe h0oqm1~ 
om er zijn opwachting te maken b•1 do Honr. met hm1 on ziel 
was h11 aan de Kerk Qehecht 
Toen de dood kwdm. was er niets in hem. dat vret!sde Hi1 
geloofde dat God diep barmhart.q IS en 111n qeweten zei Mm. 
dat n.emand hem te verwi11en had Opreocnt. goed en steli< 
probeerde h•J te doen. wat f\em te doen Mond. als m<>ns, als 
gclovogo De dood was niet vree.wekkr.nd voor hem. 1n hel en 
leed, in goede en kwadn dagen had h11 Gods wil gezocht H11 
kon terug Zion op een qodsd1enstig en welbesteed leven 
Vanuit het diepe onschokbare verirouwen 1n God. d•e h11 a1t,1d 
nabi1 wist. moge n~ hP.t Paulus kunnen nazeggen .•• I> net> de 
goede str id gestreoen. de wedloop voleind. he• gelool t>E'· 
vvaara·· N<J wacht m11 de <rans der geiechtiqheid. waarmee m11 
de Heer de rflciitvaard.ge RechtP< nl belonen • 

Onze Vador - Wees Gegroet.. ... 

Mo<je vader nu lt>v".n ti11 God 1n eeuwige vrede "'' vreuqrtB 

Voor uw medeleven t11dens de ziekte. overh1den en bogralen1s 
van onze dierbare vader behuwdvader en op~ Legyen w11 u 
onze 01irechte ddnk 
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