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HIJ werd geboren te Lonneker op 
2 november 1904. Hij overleed, 

gesterkt door de Sacramenten der 
zieken, op 18 november 1989 in het 

Ariënstehuis te Glanerbrug. We deden 
hem uitgeleide na de uitvaartmis in 
de St.Jozefkerk te Enschede op 

22 november d.a.v. - Daarop volgde 
de crematieplechtigheid te Usselo. 

HIJ heeft zich, samen met moeder, 
helemaal voor ons gezin gegeven. 
Hij was een fijne vader. 

Hij deed zijn werk als marktkoop
man met veel plezier en kennis van 
zaken. "Een slechte dag is nog geen 
slecht jaar" zei hij vaak ter bemoe
diging. Hij genoot van de vele kontak
ten in zijn werk, dat hij volhield tot 
aan zijn 75e jaar. 

Een half jaar geleden vertrok hij, 
na 60 jaar in de Jozefparochie te heb
ben gewoond, naar het Ariënstehuis 
in Glanerbrug. Daar legde hij meteen 
weer kontakten. 

Zijn bijna levenslange hobby was 
de duivensport: 80 jaar lang hield hij 
duiven. Hij stond mede aan de wieg 
van de Enschedese duivenvereniging 
"De Koerier". Veel. deed hij ook voor 
de bond N.O.Twente. - Een andere 
liefhebberij was voetbal. Tot aan zijn 
80e bezocht hij de wedstrijden van 
F.C.Twente en was hij lid van de 
vriendenkring. 

In het voorjaar 1989 nam zijn ziekte 
toe. Maar daar wilde hij, ofschoon 
anders zo spraakzaam, niet over 
praten: om geen aandacht te trekken 
en om anderen te sparen. ~ Het wekt 
achteraf onze bewondering hoe hij 
daarin geslaagd 1s. 

Toen zijn ziekte nog erger werd, 
vond hij de kracht tot overgave In de 
Sacramenten der zieken. Toen is hij 
vredig ingeslapen. 

"Op U, o Heer, heb ik mijn vertrou
wen gesteld. In eeuwigheid zal ik 
niet beschaamd worden." 

(Te Deum) 

We danken U hartelijk voor uw mee
leven tijdens zijn ziekte en voor uw 
deelneming na zijn overlijden en de 
uitvaart. 

Zijn kinderen, kleln- en 
achterkleinkinderen. 


