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Vader is geboren op 25 juni 1914 in Oldenzaal als jong
ste zoon in een gezin van vijf kinderen. 
Reeds op tweejarige leeftijd overleed zijn moeder en de
ze gebeurtenis heeft een grote invloed gehad op zijn 
verdere leven. 
Na enige jaren U.L.O. begon hij vervolgens als bakkers
leerling en na zijn vakopleiding is hij dit vak zijn leven 
lang trouw gebeleven. 
Juist voor het begin van de Tweede Wereldoorlog leer
de hij Moeder kennen, maar door de oorlogsomstandig· 
heden duurde het tot 11 mei 1944 tot ze in het huwelijk 
traden. 
Negen kinderen werden uit hun huwelijk geboren, zes 
jongens en drie meisjes, en ten opzichte van hen, en 
van Moeder, heeft hij letterlijk invulling gegeven aan de 
bede: 'Geef ons heden ons dagelijks brood'. 
Hoewel de tijden niet altijd gemakkelijk waren stonden 
het geluk en de toekomst van zijn kinderen voor hem al
tijd voorop en daarvoor ontzegden zowel Vader als 
Moeder zich, zeker in de schoolgaande periode, veel. 
Dankbaar zijn hun kinderen dan ook voor de aanmoedi· 
gingen, steun en kansen die zij allen kregen om eigen 
talenten te kunnen ontplooien. Na zijn pensionering op 
61-jarige leeftijd heeft hij zich vele jaren en op vele fron· 
ten ingezet voor het parochiegebeuren in de H. 
Geestkerk. Koster, tuinman, collectant, klusjesman enz. 

Niets was hem teveel in die jaren en hij had het er dan 
ook moeilijk mee toen 'zijn' kerk gesloten moest worden. 
Veel plezier beleefden ze samen aan de bi1na 30 jaren 
dat ze Frank en Barbara kenden. Vakanties werden over 
en weer gevierd, en de boot was snel geboekt als er aan 
een van beide kanten van de Noordzee wat te vieren 
was. 
Blij en trots waren ze op de elf kleinkinderen die ze kre
gen en op vele plaatsen zijn de resultaten van Vaders 
huisvlijt activiteiten goed te zien. 
Na hun 45-jarig huwelijksfeest begon de ouderdom te 
tellen. Vaders eerste gezondheidsprobieempjes waren 
nog wel onder controle te houden, maar de langzaam 
achteruitgaande gezondheidstoestand van Moeder gaf 
Vader steeds meer verdriet en baarde hem zorgen, ze
ker toen dit leidde tot de onmogelijkheid om verder sa
men te wonen en te leven. 
Trouw ging hij bij Moeder op bezoek en steun vond h1J, 
als hij zaterdags samen met Moeder aan de vienng 1n 
de kapel van 't Kleyne Vaart deelnam. 
Tot grote vreugde van ons allen kon vorig jaar nog hun 
50-jarig huwelijksfeest gevierd worden. 
Na een korte inzinking enkele maanden geleden was hij 
de laatste weken in een zeer goede stemming en verbij· 
s1erd waren we dan ook met het onverwachte bericht 
van zijn overlijden op 11december1995. 

Met dankbaarheid denken wij terug aan de vele goede 
dingen die we samen met Vader en Opa mochten bale· 
ven. 


