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Het overlijden van mijn lieve man en onze 
(O)Pa kwam toch nog vrij onverwachts. 
Hij was een rasechte Amsterdammer wat tot 
uiting kwam door zijn westerse gevoel voor 
humor. H1j blonk u1t door ZiJn bescheidenheid 
Ook liep hij er alt1jd bij als een echt heertje. 
Liefdevol zijn voor elkaar, dat was voor Pa heel 
belangrijk. ZIJn grote liefde voor Ma, die hem de 
laatste tijd van ZIJn leven intens heeft verzorgd 
en ZIJn liefde en zorg voor het wel en wee van 
zijn kinderen en ook zijn klein- en achterklein
kinderen waren tekenend voor zijn persoon. 
Wat was hiJ niet trots op zijn zeven meiden en 
drie zoons. Hij stond altijd klaar voor een luiste
rend oor en vond het belangrijk zijn kinderen 
deze instelling mee te geven. Naast zijn gezin 
was zijn werk zijn grote levensvervulling. Meer 
dan wie ook besefte hij dat werken de basis 
vormt voor een harmonieuze samenleving 

hetgeen zijn weerslag vond binnen zijn gezin. 
Pa had ook vele hobby's. HiJ tekende graag, 
maakte muziek en speelde vaak biljart. 
Levend vanu1t een groot geloof en gesterkt 
door het H. Sacrament der Zieken geloven wij, 
dat God ook hem nu nog veel meer terug zal 
schenken in een vreugde zoals hij d1e ons heeft 
geschonken. 

Lieve Schat 

In ons hart leeft Pa die daar helemaal thuis is 
en die daar blijft wonen 
ook al is hij er niet meer. 

iets dierbaars is ons afgenomen en zal nooit 
meer btj ons komen. 

Zijn armen nooit meer om ons heen, 
onze handen nooit meer 10 z1jn hand. 

Pa vervangen kan niemand 
Nu jij er bent voordat wij er ziJn. 

Hou dan een plaatsje voor ons vrij. 

Rust zacht lieverd, je hebt het verdiend. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstel
ling zijn wij U zeer dankbaar. 
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