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"Niemand leeft voor zichzelf 
en niemand sterft voor zichzelf. 

Of wij leven of sterven, 
de Heer behoren wij toe" 

Rom. 19: 7 

Meer dan door dit prentje blijft de gedachtenis 
aan deze dierbare overledene levend in geest 
en hart van allen die hem gekend hebben, 
vooral van zijn kinderen en kleinkinderen. 
Deze hadden de grootste plaats in zijn leven. 
Naar hen ging al zijn zorg uit tijdens zijn a_r· 
beidzaam leven: zij waren de vreugde van z11n 
oude dag. Hard. veel en met grote zelfopoffe
ring heeft hij gewerkt voor zijn grote gezin. Het 
grootste en meest pijnlijke offer van zijn leven 
was de vroegtijdige dood van zijn vrouw, een 
jaar later gevolgd door de dood van zijn zoon 
Frans. 

Al sprak hij er weinig over, deze tragische ge
beurtenissen en de taak waar hij toen alleen 
voor stond, hebben ongetwijfeld een stempel 
gedrukt op zijn verdere leven. Geen man van 
veel woorden en gesterkt door zijn diep geloof, 
heeft hij moedig volbracht wat hij als zijn plicht 
zag. 

De laatste elf jaar verbleef hij in het bejaarden
huis St. Jozef te Weerselo. Daar genoot hij 
zichtbaar van ieder goed menselijk en vriend
schappelijk kontakt: nam hij, zolang zijn ge
zondheid het toeliet, graag deel aan het ge
meenschapsleven van het huis evenals hij 
graag naar een feestje of verjaardag van zijn 
kinderen en kleinkinderen ging. 
Vrij onverwacht maar niet onvoorbereid is hij 
heengegaan. 

Zo heeft deze goede mens het woord van de 
apostel ten volle waar gemaakt: hij heeft niet 
voor zichzelf geleefd, hij is niet voor zichzelf 
gestorven, want in leven en sterven behoorde 
hij toe aan de Heer. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van onze 
lieve vader, groot- en overgrootvader zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 




