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Pap is er niet meer, het is erg stil in huis. Zijn markante persoonlijkheid,
menigmaal oozaak van heftige discussies, missen we nu al.
ln 1927 werd hij in Rimburg geboren en groeide op in een gezin met 8 kinderen.
Graag was hij een vak gaan leren, maar door gebrek aan plaatsingsmogelijkheden
kwam hij uiteindelijk als mijnwerker op "de Julia" terecht. Hij heeft daar veel van
zijn krachten gegeven. Samen met mam liet hij in 1954 een huis bouwen voor zijn
gezin. In onze lagere schooljaren was zijn zondagmiddag voor ons. Hij hield ervan
om ons te venassen en zo nam hij ons om de beurt mee, achter op zijn brommer,
naar een van de Limburgse "pretparken". Op de kabelbaan in Valkenburg of in de
roeiboot in Brunssum: wij genoten van zijn onverdeelde aandacht en het ijsje dat
we kregen.

Pap was niet zo'n doe-man in huis, maar aanwezig was hij wel: verhalen vertellen
kon hij als de beste. En daarbij was een goed verhaal af en toe belangrijker dan
het weergeven van de werkelijkheid. Met zijn kleinkinderen heeft hij altijd een leuk
contact gehad. Hij ondemam niet zo veel met hen, maar flauwekul maken deed
hij des te meer. Ook buitenshuis gebruikte hij die gave om mensen te amuseren.
Hij speelde onder andere meer dan 25 jaar met veel overh-riging Sinterklaas voor
de Rimburgse kinderen en bd ons thuis.

Als ceremoniemeester heeft hij vele bruiloften en menig dorpsfeest begeleid,
waarbij veel aandacht werd besteed aan plezier maken. Ook toen hij zelf al
pensioengerechtigd was, heeft hij jaarlijks busreizen voor de ouderen van
Landgaaf georganiseerd en persoonlijk begeleid. En ook in zorgcentrum
Heereveld was hij, 75 jaar infussen, weer de gangmaker: de rol die hij zo graag
speelde in zijn leven.

Eind 2003 is pap samen met mam van hun beider geboortedorp naar de
zorgwoning van Heereveld verhuisd. Daar heeft hij toen de huishoudelijke taken
van mam overgenomen. Met veel inzet en goede bedoelingen heeft hij mam tot
haar levenseinde vezorgd.
Na het overlijden van mam heeft hij het moeilijk gehad, hij wilde eigenlijk niet zo
veel meer. Maar toch vond hij zijn draai weer enbeleefde menig plezierig middagje
in de ontmoetingruimte, in zijn verhouwde rol als animator.

In de tijd voordat hij in het ziekenhuis werd opgenomen en waarin hij zich steeds
slechter ging voelen, dacht hij regelmatig aan mam en wenste dat hij met haar mee
had kunnen gaan. In zijn laatste 4 weken op de Intensive Care heeft hij gevochten
voor wat hij waard was. Maar uiteindelijk is hij rusiig overleden in het bijzijn van
zijn kinderen en kleinkinderen.
Hopelijk heeft hij mam en de rust die hij zocht nu gevonden.

Pop en opa, bedonkt uoor alles, we zullen altijd oon je blíjuen denken.

Harrie en Resie, Sjef en Rianne, Wilma en Henry, Karin en Bernd
Linda en Michel, Laura en Bjorn, Anne, Thomas.

Voor uw blijken van medeleven bij het overlijden van pap en opa
willen wij u oprecht bedanken.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de kerk van de
H. Drievuldigheid te Rimburg, zondag22 julí2007, om 10.00 uur.
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