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Hij is op 29 september 1901 geboren te 
Oud-Ootmarsum {gem. Denekamp). Na :Jen 
welbesteed leven is hij overleden op 6 
apri l 1988 te Oldenzaal. Wij hebben af· 
scheid van hem genomen tijdens een 
eucharistieviering in de St. Plechelmus· 
basi liek op 8 april, waarna wij hem te 
rusten hebben gelegd op de begraafplaats 
te Oldenzaal. 

Zijn 86 jarige leven heeft zich voor onze 
ogen afgespeeld als een leven rijk aan 
arbeid, rijk aan nauwgezette plichtsbe
trachting, rijk aan hulpvaardigheid en 
goede zorg. Wij zijn dan ook dankbaar en 
trots tegeli jk dat wij hem als vader en 
opa in ons midden mochten hebben. 
Hij had een grote voorliefde voor het on· 
derwijs én voor het platteland. In Saas
veld wist hij beide op voortreffelijke wijze 
te combineren. Hij was een onderwijzer 
in hart en nieren die ook na school zijn 
vak in de praktijk bracht door het geven 

v'.ln cursussen op allerlei gebied. De ont
wikkel ing van mensen en van het platte· 
land stond hem daarbij als doel voor ogen. 
En hij deed alles met grote ;oewijding, 
nauwgezetheid en inzet. Waar hij voor 
stond, daar stond hij voor, en wat hij van 
zichzelf eiste, dat vroeg hij ook van zijn 
leerlingen. Hij was een man. die een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel koppelde aan 
daadwerkel ijke inzet voor de medemens. 
De manier waarop hij tijdens de oorlog 
voor mensen klaarstor.d, spreekt nog 
steeds tot ons aller verbeelding. Door dit 
alles groeide hij in Saasveld uit tot een 
gewaardeerd en gerespecteerd man, d ie 
een spil· en vertrouwensfunctie in het 
dorp vervulde. "Als de meester het heeft 
gedaan, dan is hot goed", was een veel
gehoorde opmerking. Het is dan ook niet 
voor niets dat hij is onderscheiden als 
ridder in de Orde van Oranje-Nassau en 
met de pauselijke onderscheiding Pro 
ecclesia et pontifice. 

Na zijn pensionering heeft hij samen met 
moeder van welverdiende rust mogen ge· 
nieten in Oldenzaal. Hij genoot van het 
werken in zijn volkstu in tje en van kon
takten met oude bekenden. Zoals ieder 
mens, heeft hij, naast zonnige dagen, ook 
donkere dagen gekend. Maar hij wist zich 




