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DE' dit'rbar{' o• t' rledene •>t•rd gt'boreo 
tf' Lonnekt•r op 9 m ei 1909. 01> d e lOe 
augu•tu" 1939 tred hij in lwt htrn('lijk. 

llij "a• een man dit• :>ich • t<'rk m ('t 't 
le•·eo bt'j!'.aao 'oeltle, i:tl'inl t>r l'••et>rd 
was in allt'• \\at leefde en t'en i;trote be
laoi:~telling oon d e dog lej!'.d e 'oor bet 
i;tebenren in zijn t'igen •tad. 
Hij gaf zich 1111 n z ij 11 "erl, m et ' n •tt'rk 
veraot»oorddijkhC'idogl'• O<'I. 

H e t welzijn \au z'n 'rou" en kinde re n 
gin"' hem LoHm alles. In ,ij n zorg<'nde 
liefde voor zijn moetlt'r ltt•zoq~d" hij 
haar, samen met zijn 'rouw, ' n l iefde 
vol thui~. 

In de 7.aak, die bij von de grond of op
bouwde, vond hij 1J1ecle z'n b evestiging. 
Bij hiPld t'rvan onder d e men~en te zijn 
en hij leefd e g1·a11g. - ll ij wist \\at hij 
"ilde. B e t lug niet in z'n uard dat, wat 
in heru leefde, gemukkclijk naar buiten 
uit te dragen . 

Van nature bcboud1•ncl , wu~ het voor 
hem moeilijk d e 'eruuderini:en in d e 
Kerk te ver" erken. Muur bij bleer een 
gelo~ig n1~ns. 

Vijf jaar geleden openb1111rd('n zich d e 
cer~te tekenen dat zij n i.:nomlht•id te 
"ensen o•·e rli f't. Bijzonder b et houl•ll' 
jaar is zijn leven"'' rg pijnlijk e n nuwi· 
zaam ge"ee"t. :'ie herhaald H•rblijfin 
het ziekenhuis "De Stud"111111l'11'' te En
~chedl'. "a• opname in ht'l \\ ilbt· lmina 
Ga5thuis te Amsterdam nooJ.wkt>lijk 
ge"ord eo . 

De ern~tige opt-ratie die hij daar onder 
ging, kwam hij niet te bo•t'"· 
In vred e ging hij op 4 juli 1977 •an 
ons heen. D e En('hori~lit•\Ïnini.t bij z'n 
afächeid had pluut~ o p 7 juli in de int 
Jacobusk erk te Enschede, "oorna de 
crematieplechtigh eid volgclt' lt> L~qelo. 

Aan U die dit leest, vrag1•11 "ij e t•n ~ I i 1 
gebed voor zijn 7.ielt•rust. Dut bij mug" 
rusten in de Stud vun de eeuwige vred e. 

Voor 1tw vele blijken van medt>/t>1>e11, 
011d1>rvo11den tijdPlis de :sieh·te e 11 tt<L 't 
overlijdell vC111 mijn lieve man ett 011:se 
:sorg:same vader, bet1tige11 wij U on:sl' 
oprechte dallk. 
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