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De dierbare overledene werd op 25 decem
ber 1918 te Borne geboren. Zijn geboorte
plaats moet hem wel dierbaar zijn geweest, 
want hij is er zijn hele leven als vrijgezel 
blijven wonen. 

Stil en gesloten van karakter volbracht hij 
zijn levensplichten en was trouw aan de op
gaven van zijn beroep. Toch was hij blij met 
een goede relatie tot een familie in Hengelo. 
Meer was ook niet nodig. Hij hield van de 
stilte en uitte zich meestal alleen gevraagd. 
Hij wi lde anderen met zijn leven niet lastig 
vallen. Ook niet toen hij in juni 1982 onge
neeslijk ziek werd. Na in verschillende zie
kenhuizen te zijn behandeld, kwam hij op 
21 september 1982 naar het St. Elisabeth
Verpleeghuis te Delden. Hij wist van zijn 
ziekte en het langzaam naderende einde, 
maar ook nu bleef hij zichzelf. Hij klaagde 
niet, maar had aanvaard. 

In een stil beleefd maar çiroot geloof is hij 
op 9 maart 1983 van ons heenqegaan. Op 
14 maart 1983 werd in de kapel van het 
Verzorgingshuis St. Jozef te Delden voor 
hem de uitvaartl iturgie gehouden. 

Een medemens is in deze overledene van 
ons heengegaan, wiens herinnering nog 
lang zal voortleven. Een man van karakter. 
gelouterd in een langdurige ziekte, gedra
gen met veel geduld en in volle overgave 
aan Gods H. Wil. Daarom bidden wij : .. God, 
wij danken U voor het voorbeeld van deze 
medemens, die de stri jd heeft gestreden 
tot het bittere einde toe in de navolging van 
ons aller levensvoorbeeld Jezus Christus. 
Wij vragen u, hem nu de kroon van de 
overwinning, de eeuwige heerlijkheid bij u, 
te w illen geven. Amen." 

Onze Vader - Wees gegroet 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw meeleven en belangstelling bij dit 
afscheid zeggen wij u hartelijk dank. 
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