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"Onze Vader, die in de Hemel zijt... " 

De beginwoorden van het gebed dat Christus 
ons zelf heeft geleerd. Vele, vele duizenden 
malen door onze vader uitgesproken. Nu 
is het stil, onze vader, pa en opa, is in het 
hemelrijk opgenomen. Als diepgelovig mens 
vertrouwde hij erop dat het zo zou gaan. 

Pa was een man die met veel toewi jding 
hard heeft gewerkt voor zijn gezin. Hij had 
er alles voor over om ons gelukkig te zien. 
Samen hebben we vele mooie jaren gekend, 
waarvoor we hem zeer dankbaar zijn . Hi j was 
geen prater, maar een doener. Wat zijn ogen 
zagen, konden zijn handen maken. Voor elk 
probleem kon hij een oplossing bedenken. 
Hij laat vele tastbare herinneringen na, die 
ons zeer dierbaar zijn. Hij was ook een man 
die graag de regie wilde houden over zijn 
leven. Niet klagen of vragen, maar gewoon 
doorgaan. Dit is tot het einde zo gebleven, 
ook toen het eigenli jk niet meer ging. Hij 
was een goede raadgever, behulpzaam 
voor eenieder die hem nodig had. Nooit 
deed je tevergeefs een beroep op hem. Nee, 

kende hij niet. Hij had veel vertrouwen in de 
medemens en hield niet van kwaadsprekerij . 

Na het overl ijden van ma is hij gaan wonen 
in woonzorgcentrum De Molenkamp, waar 
hij zich al snel thuis voelde en acht gelukkige 
jaren heeft gekend. Door een val kwam 
hieraan plotseling een einde. Hij verloor 
zijn zelfredzaamheid, zijn krachten namen 
af en hij had veel pijn. Hij was afhankelijk 
geworden van anderen en dat viel hem 
zwaar. 
Na de ziekenzalving gaf pa aan een goed 
leven te hebben gehad, hij was er klaar mee 
en wilde graag naar ma. Hij is daarna rustig 
ingeslapen. 

Een fantastische vader en opa zullen we 
gaan missen, maar mooie herinneringen 
bli jven voorgoed. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken 
w ij u hartelijk. 

Johanny en Gerard, Helmo en Johan, Evelien. 


