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Hii werd qeboren te 's-Gravenhag.e, 22.april
rAög; studàerde daar voor onde.rwijzer, slaag-
à"J-oJd*àbi in 1906 en spoedig. daa.rna be-
Ëàaróï [ii de akten hdofdonderwijzer en 

-

franse taal.
Mèt ziin muzikale aanleg en mogi getym-

Ëtèrà'machtig stemgeluid werd hii een ge-

íà-a-roeerO lid- van Óie Haghesangers' ..Ziin
àiÀteo qaf het volle rendement, toen-nt1 op

öËïàri"rio iàusdise leeftijd tot hooÍd der
à5nóói werd 

-"beíoemo; ópeciaal toen ziirl

ilËiÉterrein narr- net muzi(ale Limbu rg werd
,.ioiàatst- Daar heeft hij voor het zang-
onciei*iis, voor school- en kerkkoren en pro-

fane zangverenióingen, heel wat tot stand
àËut"cnt. " Met name mag worden vermeld
il,;ï'ËÍ öeoààÀ heeÍt voor-de leidins van het

i'oór ,,Sï. Rochus" in de Groenstraat en voor
àó-ioiià"r" leàen, particutier en belangeloos.
§ieóOs- heeft hii zich geheel gegeven eql
iiin taak in g.ezin, school en maatscnappU;
oàaroóór is öàie sterke man toch. nog - te
vroeg van oné- heengega.an'. yii-buigen, het

nootö voor Gods voorzienigheÍd; danKDaar

;;k:- dàt 
- coi--ànt- 

-iulk eén Vader heert
gegeven om'óns voor te gaan op onze le-

vensweg.
Lïó;d' Èà, wij atlen en in het bijzonder uw

àiéiÈa."ii' in' Amàrika, zull.en proberen, b"-
iièto-door Ma, voort te blijvel..g.aa.n vo-lgelt.s

;; k;àiteristiex- bezegdei ,,BliJr je zelve"'

UW BEELD ZIET ONS STEEDS AAN

Hii oinq niet krom gebukt
;J rt Éatste stuk vàn 't Pad'
Íàrtrouwvol zag hij oP tot Hem
tot Wien hii bad
met qroot geloof ,

iààts"=iin trToeder 't had geleerd'
Éii neeít haar niet voor niets
atiijO zo hoog geëerd-

ln heel ziin vruchtbaar leven,
riik aan zon en licht,..
bleef zii graag aan . ztl.n .z.tl;
en als het kon heel dlcnt.
2:i *às zijn gids oP weg naar Fie,
ziin lieve vrouw.
2í' neett nem steeds gesteund
in lijden, zorg en rouw.

Het vele zware werk
is steeds voor hem geweest'
Voor lijden, ofÍers, leed.
was Papa nooit bevreesd'
Dat waà de grondslag
,oór zijn wer[ en levensmoed'
Men kwam bii hem terug:
,,Gëen mens die 't beter doet"'

Toch werd het werk te zwaar
voor deze sterke man.
Een heldendood sterft hii,
die meer doet dan hii kan.
Ziin voorbeeld gaat ons voor
oó onze levensbaan.
Wii ziin U dankbaar, Pa-

Uw OóelO ziet ons- steeds aan'


