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Papa is geboren op 3 juli 1925 in Losser. Na 
onder andere in Nijverdal gewoond te hebben, 
verhuisde hij na zijn huwelijk met mama naar 
Overdinkel. De eerste drie kinderen werden 
geboren terwijl ze inwoonden bij opa en oma de 
Vries. De volgende vijf kinderen werden gebo
ren aan de Spinnersweg, en het laatste kind 
aan de Hoofdstraat. De laatste 13 jaar woonden 
papa en mama samen in de Driehoek. Op 7 
november 201 O is papa/opa, na een liefdevolle 
verzorging door de medewerk(st)ers van thuis
zorg Carin! en in Oldenhove, rustig ingeslapen. 
Op 13 november 201 O hebben we hem bij 
mama/oma te ruste gelegd op het kerkhof in 
Overdinkel. 

Zijn handen hebben voor ons gewerkt. 
Zijn ogen hebben ons gevolgd. 
Zijn hart heeft voor ons geklopt. 
Wij zullen hem heel erg missen. 

Hoewel het ondernemen papa in het bloed zat, met 
ventwijken in IJmuiden en Heeten (waar hij mama leer
de kennen), koos hij toch voor een baan in de fabriek. 
Het gaf hem de basis om met mama te trouwen, een 
gezin te stichten en, na een tijdje bij opa en oma te 
hebben gewoond, een huis in Overdinkel te betrekken. 
Bijna 56 jaar mocht dit huwelijk duren en er kwamen 
negen kinderen uit voort. Dat het niet altijd gemakke
lijk was, is logisch. Door veel en hard te werken in 
meerdere banen naast zijn gewone werk, verdiende hij 
het geld dat nodig was om ons te voeden, in de kleren 
te steken en te laten studeren. iedereen werd liefde
en begripvol ondersteund om zijn of haar eigen weg in 
het leven te vinden. 
Papa was een man van weinig woorden maar wat hij 
zei kwam recht uit zijn hart. Met een opmerking als 
"wat kom je hier eigenlijk doen" wisten wij dat hij het 
fijn vond dat er iemand op bezoek kwam. Hij verzette 
zich tegen oneerlijkheid en onrechtvaardigheid. Dan 
verhief hij zijn stem zonder aanzien des persoons. Hij 
was gezagsgetrouw maar wars van macht. Voor hem 
was iedereen gelijk. Hij was iemand die altijd voor 
iedereen klaar stond: in het bestuur van de speeltuin
vereniging, in de schoffelploeg, als drager bij uitvaar
ten en voor de bewoners van de Driehoek. Op alle ver
zoeken om hulp zei hij ja, je kon altijd een beroep op 
hem doen. Daarbij was hij niet altijd even secuur en 
netjes. Als iets eigenlijk niet paste zei hij "mêt kunn'n" 
en deed het toch. 
Na zijn VUT was er weer meer lijd voor hobby's. 
Kaarten, postzegels verzamelen en biljarten waren 
favoriet. Hij was ook ontzettend gek op zijn kleinkinde
ren en zij op hem. Hij was een hele lieve opa. 

Papa, Opa, dank je wel voor alles. 
We zullen je nooit vergeten. 

We danken u hartelijk voor uw medeleven en warme 
belangstelling. 


