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  Groesbeek Groesbeek

Na een in stilte gestreden strijd, waarin we hem zoveel 
mogelijk hebben bijgestaan, is Mathus, ons pap en opa in 
vrede gestorven.
Met veel liefde en dankbaarheid kijken we terug op zijn leven.

Pap is geboren en opgegroeid op de boerderij in de 
2e Colonjes.
Hij was het 8e kind van de 9 kinderen van Wim Kaal en 
Hanne Janssen.
Al heel jong bleek zijn interesse in techniek. Na de technische 
school werkte hij eerst bij de smid op de Bredeweg, daarna 
bij Smit transformatoren, tot hij zijn bestemming en grote 
liefde vond: Philips. Hij werkte vele jaren met al zijn passie 
en inzet op de chip-afdeling, waar hij kleine maar bijzondere 
verbeteringen ontdekte. Na zijn pensioen bezocht hij de 
hobbyclub van oud-medewerkers. Die was voor hem elke 
keer een bron van inspiratie.

Pap en mam leerden elkaar kennen op de kermis. Ze trouwden 
in 1962. Ze betrokken de helft van het huis van mams ouders. 
Daar zijn wij, Trudy en Wilfred, groot gebracht. We hadden 
er een �jne en onbezorgde jeugd met opa en oma naast ons 

als altijd beschikbare oppas. 55 jaar hebben pap en mam er 
gewoond en enorm genoten van het huis en de tuin en vooral 
van hun leven met elkaar. Na paps pensioen deden ze alles 
samen. Mam was het stuwende, sturende hart en pap volgde 
haar graag. Bijna twee jaar voor mam stierf verhuisden ze naar 
de Gerardus Majellastaete.

Pap zijn grootste hobby was knutselen in zijn schuurtje of 
bezig zijn bij de kinderen. Zijn actieve, jonge en heldere 
geest was altijd gericht op maken of doen. Op de Gerardus 
Majellastaete ontdekte hij nog hoe hij gas-loos kon 
verwarmen. Toch genoten ze samen ook van het wandelen 
en �etsen, van de vakanties en uitstapjes en vooral van de 
kleinkinderen. Zij waren paps grote trots en vreugde, de 
vervulling van de diepste zin van zijn leven.

Pap heeft mam heel erg gemist. Zoals hij nooit woorden had 
voor zijn warmte en liefde, zo had hij ook geen woorden voor 
zijn verdriet, maar we zagen hoezeer het hem trof. Gelukkig 
had hij gezin, familie, vrienden en medebewoners.

Lieve pap en opa, van harte bedankt voor alles wat je voor 
ons hebt gedaan en hebt betekend en vooral voor wie je was 
in ons midden. Het ga je goed op de grote reis. Doe mam 
onze groeten.
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