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Hij was een gepassioneerd mens in alles wat hij in zijn leven deed. 

Op jonge leeftijd was hij al overtuigd van het priester-
schap hetgeen hij met volle inzet vervulde. Als pries-
ter en deken heeft hij veel kunnen betekenen voor zijn 
parochianen en het bisdom. Zijn geestelijk leven hield 
veel meer in dan wij kunnen omvatten. 

De levens en geschriften over Francis en Thomas van 
Aquino waren favoriete onderwerpen. De studie naar 
Newman was de basis voor zijn 'sabbatical leave' naar 
d~ Anglicaanse instituties en een pastorie in Engeland. 
T1Jdens het 2de Vaticaans Concilie verbleef hij in 
Rome. Als toehoorder kreeg hij veel inspiratie om 
zich in te zetten als pastorale zorgverlener tijdens de 
veranderingsprocessen bij de Zusters van O.L.V. in 
Amersfoort. Met veel genoegen verbleef hij sinds 1980 
bij de Zusters Franciscanessen in Denekamp. Vandaar 
uit was hij als deken van Oldenzaal werkzaam. Vanaf 
1992, na zijn emeritaat, gaf hij pastorale zorg zowel in 
het klooster als in de nabije omgeving. 

Als zoon was hij zorgzaam voor zijn ouders, die zó 
trots op ~-em waren, en speciaal voor moeder in de ja-
ren dat ZIJ alleen was. Met zijn blijmoedigheid, humor 
en begrip had hij altijd een luisterend oor en een' open 
mi1:d' voor.Jong en oud en voor gelovigen en niet-ge-
lovigen. HIJ was voor de hele familie een geestelijk 
vader en stond ons met liefde bij in blije en droevige 
momenten. Zijn woorden tijdens doop, huwelijken of 
afscheid hadden veel inhoud en weerspiegelden zijn 
sterke persoonlijkheid. Met zijn huisgenoot zuster Elly 
ondernam hij vele activiteiten. Haar overlijden trof 
hem intens diep. 

Zijn vakanties wijdde hij aan de meest primitief op-
gezette en functionerende missieposten in o.a. Afrika, 
Zuid-Amerika en Indonesië. Na zijn emeritaat maakte 
hij vele culturele reizen, die hij altijd grondig voorbe-
reidde met een gedegen studie. 

Hij kon enorm genieten van gezelligheid, heerlijke 
wijn, lekker eten en straalde als wij samen waren. 
Het was altijd een feest om zijn blije maar ook kritische 
geest om ons heen te hebben. Zijn 80ste verjaardag vie-
ren met zijn hele familie was een grote wens van hem. 
Hij was het stralende middelpunt. 

Wij zijn alleen maar intens dankbaar dat wij hem zo-
lang om ons heen mochten hebben; onze levenslustige 
Heerbroer en Heeroom. Wij vonden het bijna gewoon 
dat hij eeuwig bij ons zou zijn en kunnen niet geloven 
dat hij er niet meer is. 

Het laatste wat hij zelf zei: 'Het is goed zo' 




