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Papa werd geboren op Alverna als oudste van een gezin van 12 kinderen. Hij ging in
Venray naar het klein seminarie. Hij voltooide wel het gymnasium, maar besloot niet
verder te gaan naar het groot seminarie. Om in de oorlog aan gedwongen arbeid voor
de Duitsers te ontkomen, vluchtte hij met zijn broer naar de Zwitserse grens. Daar werd
hij opgepakt en gevangen gezet. Deze gevangenschap in Duitsland maakte diepe indruk
op hem.
In 1953 ontmoette hij mama. Ze vonden elkaar in hun liefde voor kunst, muziek en
religiositeit. Ze trouwden en er kwamen vijf kinderen. Er volgden drukke en soms
turbulente jaren. Ingrijpend was het verlies van hun zoon Kees in 1991.
Spiritualiteit was van groot belang in het leven van papa. In de zestiger jaren ontstonden
er twijfels, over wat voor hem altijd zo vanzelfsprekend was geweest in het geloof. Die
twijfel nam toe. Zoekende naar wat hem meer harmonie in zijn bestaan kon brengen,
kwam hij in aanraking met de spiritualiteit uit de Oosterse tradities: Yoga, de Baghwan
Hara Krishna, de Bahai. De Soefibeweging.

ln 1971 vond hij dat wat hem geestelijk en lichamelijk heil bracht: de zenbeoefening.
Tot aan het einde van zijn leven beoefende hij dit dagelijks, niet alleen op
het meditatiekussen, maar vooral ook in het dagelijkse handelen:
"without thinking awareness of presence”
Geleidelijk bracht het hem in een non-dualistisch werkelijkheidsbesef, het besef dat
God, mens en natuur niet gescheiden zljn, maar dat alles één is.
Pap stond actief in het leven en onderhield samen met mam een groot sociaal netwerk.
In de periode dat mama fysiek achteruit ging steunde hij haar in alles. Na haar overlijden
in 2013 bleef hij midden in het leven staan en zijn geest bleef helder tot in zijn laatste
dagen.
Wij verliezen een vader en opa die heel bijzonder en inspirerend was en we zijn
dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft.

