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Hij werd geboren te Ubacrh over Worms,
7 augustus 1892 en overleed te Roermond
- sesterkt door,lït""t"i[i",,tLrY"" de zieken -

Dra,ger van het mobilrisatiekrutis 1914-1918

Drager van het oorlogskruis met gesp 1940-1945

Door H.M. Konin'gin Wilrhe'lmtina
begiftigd met de Watersnoodsm,edairlle 1926

Werklust en optimisme heeft het leven van
deze man bepaald, dit alles gedragen door het
geloof dat hij van huis u'it had meegekregen.

Gezegend met een goede gezondlhe,id heeft hij
tot de leeftijd van zeven en tachtig jaar een
a,ktief leven geleid, daarnaast meedenkend en
zich verheugend over de ontwikkelingen op
kerkelijk, maatschappelijk en tec'hn,isch gebied.

Vooral na het overlíjden van zi)n echtgenote
namen zijn validiteit en dtientengevolge zijn
aktiviteiten gele,idelUik af, vrienden en kennissen
ontvielen hem, zijn wer,eld wer,d steeds kleiner.

Zijn liefde en aandacht g ingen op de eerste
plaats urit naar zijn eohtgenote, kinderen en
kleinkinderen, bU wier wel en wee hU zich
intens betrokken voelde. Hun geluk was zijn
eerste zor'9.

Groot was ook zijn maatschappelijke betrokken-
heid. HU was lid en bestuursl'id van vele
veren ig inrgen. D it verscihafte hem talrijke
kenniséen-, die hU, door zijn vertrouwen in 

-de

ander, allen als zijn vnien,den beschouwde.

Geboren als oudste van een groot gezin,
wist hU on'danks de beperkte mogelijkheden
van die tijd en ondanks het afbreken van zijn
studie - als gevolg van de oorlog 191 4-1918 - aan
het Polytechnicum te Aken, op latere Ieeftijd
het diploma ingenieur te verwerven.

Meer dan veerti,g jaren heeft hU zich, in
dienst van de ,gemeen,te Roermond, vol
enthousiasme met z'rjn kennis en kunde ingezet
voor de uitbouw, herbouw en verfraaiing van
deze stad, die hem zo dierbaar geworden was.

Voor alles wat hij voor ons deed en betekende
zijn wij hem erg dan'kbaar.

WU geden,ken hem in onze gebeden, in het
geloof dat hij voor eeuwig rust in vrede.


