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Papa werd geboren op 26 maart 1934 op de boerderij in 
Azelo. Hij is overleden in vertrouwde omgeving op 5 
augustus2001 in Borne. 

Als kind groeide hij op mei het leven van de boerderij en 
snel werd duidelijk dat hij boer wilde worden. Hij heeft een 
fijne "ondeugende" jeugd gehad en de verhalen die hij 
daarover kon vertellen laten niets te wensen over. Rond zijn 
twintigste levensjaar leerde hij ma kennen. In 1961 zijn ze 
getrouwd en uit hun huwelijk werden twee zoons en een 
dochter geboren. Zijn vrouw en kinderen waren zijn 
dierbaarste bezit. Pa heeft altijd een sterk gevoel voor 
verantwoordelijkheid, eerlijkheid en humor gehad. Dit 
heeft hij ook aan zijn kinderen meegegeven. 
In de maatschappij vervulde hij diverse bestuurlijke 
functies. 

Samen met zijn vrouw heeft hij de boerderij verder 
proberen uit Ie bouwen, echter door de aanleg van de 
snelweg werden deze plannen doorkruist. 
Begin jaren tachtig ontdekte hij , dat hij bijzondere krachten 
in zich had. Meer dan hijzelf wist. Hij heeft veel mensen van 
pijn en angst verlost. Velen zullen zeggen dat ze dankzij hem 
het rijbewijs hebben behaald. 
Hij was een gelovig mens. Het geloof nam een bijzondere 
plaats in, in zijn leven. Hij vereerde Maria bovenal. 
In 1998 werd Pa ziek en met de diagnose prostaatkanker 
stortte zijn leven in. De glans Vjm het leven was voor hem en 
zijn vrouw verdwenen. Hij probeerde uil alle macht deze 
ziekte te overwinnen. Zijn wens om thuis te zijn kon mede 
dankzij doktoren, thuiszorg en met name de liefdevolle 
verzorging van ma en kinderen verwezenlijkt worden. Hij 
putte kracht uit belangrijke gebeurtenissen die toen nog in 
het vooruitzicht lagen zoals de geboorte van zijn 
kleinkinderen Lennart en Bram, maar voor pa en ma was 
het hoogtepunt hun veertigjarig huwelijksjubileum. Dit feest 
hebben we samen nog kunnen vieren. 

Het houden van bijen was zijn grootste hobby. 

Wij willen iedereen bedanken die ons de afgelopen tijd tot 
steun is geweest. 
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