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O•d-Hoofd nn de R.K. Jongennchool, begiftigd met 
het Erekruis Pro Ecclesia et Pontlflco, Rldcfor In de 
Orde van Or•nje-No"ou. Hij werd 12 November 1866 
to Vleer1olo g&boren, overleed, voorzien van de H.H. 
Sacramenten der Stervenden, 4 Juli 1954 te Denekamp; 
7 Juli d.o.v. werd zijn lichoom oldoar to ruote gelegd. 

God heert iicroepen, zijn antwoord was klaar: 
"Heer, hier ben i<". Hij was niet b3rig, om naar huis 
te gaan. Ook deze dienaar Gods mocht naar voren 
treden' "Heer. zie nog vijf heb ik er bijgewonnen". 
Heer111k ogenblik, de2é ontmoet1n2 tussen dienaar 
en Heer ! Trouwe d ~naar Gods en daarom ook on
baatzuchtige dienaar van zijn medemens. Dankbaar 
voor de kleinste attentie, heeft h11 toch niet zich zelf 
gezocht. Zijn scherp verstand. wijs oordeel, rijke er
varinz en veelomvattende kennis stelde hem in staat, 
veel voor anderen te betel<enen; Zijn hoi:e berocps
opvalting en warm meevoelend hart dreef hem naar 
hen toe; zijn innemend karakter en eerlijke eenvoud 
gaf hem overal toegang. En hoe bloj was hij, als het 
goed ginc. als hi1 iets voor Gods eer of het weizijn 
van anderen had be~eikt. Dat hij zoveel kon doe~ ? 
Hij vond de kracht daartoe in zijn groot Eelocf, zijn 
bovennatuurlijke levenso?vatting, zi1n innig verkeer 
met God. Oot leven eiccigt dan ook ruet met de dood, 
doch z11n geloof wordt een zali;: aanschouwen. zijn 
verl•n1:en een vreugdevol bezitten van Hem, o:e hij 
zo vurig beminde. Dat is de troost voor zijn dier
baren, die hem node zullen missen. En dat allen, aan 
wie hiJ weldeed - en hoevelen 71jn dat - het beeld 
van deze grote. edele man eerbiedig met zich mee
dragen en hem in hun gebeden zullAn cedenken. 

Mijn jezus barmhartiaheid. 
Mar a, Hulp de• christenen, bid voor hem 


