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Hij werd geboren op 23 december 1930 te Deur
ningen en overleed toch vrij plotseling na voor
zien te zijn van het H . Oliesel op 15 september 
1994 in het ziekenhuis te Hengelo . Vanuit de 
H. Plechelmuskerk te Saasveld hebben we hem te 

ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar op 
19 september 1994. 

Voor papa kwam het gezin op de eerste plaats. 
We hebben dankbare herinneringen aan onze 
jeugd. We konden altijd met ons verhaal bij jou 
terecht, ook jouw ruime blik op onze plannen had
den we nodig . Voor alle problemen had je een 
oplossing. Jouw belangstelling voor ons was heel 
groot. Die vertrouwde kleine dingen die je zo 
onopvallend deed zullen we erg missen . 

In 1966 trouwde hij met mama . Zij schonken 
het leven aan drie dochters en één zoon. Hij bouw
de in Saasveld zijn eigen boerderij met grote lief
de op. Samen met mama werkte hij daaraan met 
hart en ziel, het was zijn Just en zijn leven. Hij 
genoot daar van de dieren en de natuur. 

Papa had een sterke persoonlijkheid. Door zijn 
open instelling en brede interesse was hij erg ge
liefd, hij kende "iedereen" . Zijn grote hobby was 

de paardenwereld, ook daarvoor heeft hij veel 
betekend. 

Een hoogtepunt in zijn leven was hun 25-jarig 
huwelijksfeest en de daaropvolgende reis naar 
Canada. Hij was een typische levensgenieter, 
altijd in voor een feestje . Ook vakantie's en 
uitstapjes waren voor hem belangrijk . 

Door zijn versleten knieën en een ernstig hart
infarct in 1991 ging zijn gezondheid toch achter
uit. Ondanks zijn sterke geestkracht kostte het hem 
veel moeite te accepteren dat zijn lichaam hem in 
de steek liet. Hij had nog zoveel plannen. 

Papa was op zijn eigen manier een gelovig man. 
Zijn jaarlijkse gang naar de Gerardus Majella 
processie in Overdinkel sterkte zijn geloof. Zijn 
geloof droeg hij over aan ons, hieruit hebben we 
ook de laatste dagen van zijn leven veel kracht 
geput. 

Graag hadden we jou nog jaren in ons midden 
gehad. Vooral op de mooie momenten, zoals bij 
de voortzetting van de boerderij en het maken van 
onze trouwplannen, zullen we elkaar heel erg mis
sen. Maar helaas is ons dit niet gegund . Tot aan 
het einde bleef je optimistisch, ook al was jouw 
sterven zo onverwacht. De manier waarop je in 
het leven stond blijft voor ons een krachtbron om 
mee door te gaan. 

Voor uw gebed, medeleven en de laatste eer 
bewezen aan mijn lieve man onze zorgzame 
vader danken wij u oprecht. 

Dag Jan, dag papa 
De Familie 


