


DAG LIEVE MENSEN 

D~g. loeve medemens, 
neem Je lrJd om gelukkog te ZrJn 
Je bent een wandetend wonder 
op deze aarde. 
Je bent enog. uniek, 
onvervangbaar. 
Weet1edat? 
Waarom sta se niet verstomd. 
ben je n.et bly. verbaasd over jezeH 
en over al doe anderen om 1e heen 1 
Vond se net zo gewoon, 
zo vanzertspreke'ld. 
dat1e lee«. 
dat 1e leven mag. 
dat Je lrJd kn19t 
om te zongen en te dansen, 
om gelukkog te zijn? 
Waarom dan 1e liJd vertrazen 
In een zrnloze tacht naar geld en beZot? 
Waarom J9 een massa zorgen maken 
om cMgen van morgen en overmorgen? 
Wólllrom ruzre ma<en.se vervelen, 
J9 verdronken 111 z nloos amusement 
en 61apen als de zon schoJnt? 
Neem rustog je tijd 
om gelukkog te zotn. 
Trjd is geen snelweg 
tussen woeg en het graf. 
maar ru1mte, 
om te parkeren rn de zon' 

t 
EDDY ERICH 

9-9-1912 Geboren te Menado 
16· 6 ·1947 Getrouwd met Tonny Merjennk 

Ruim 46 jaar intens en liefdevol samenleven met Tonny. 
Hun vrer krnderen waar hiJ trots op was 
Hun schoonzoons, hem even lief 
Twee kleonkonderen om mee te stoelen en van te genreten 

Op 23 Oktober 1993 os hiJ van ons heengegaan. 

T OI op het taats:e ogenblik heeft tij Zijllieven VOlop geleefd 
Hoj was met zoveel drngen bezrg, on zovee' geonteres
seerd Wanneer je ets met hem af w lde spreken kwam 
de agenda tevoorschrjn. Overleggen met mama wanneer 
er een gaatJe was. HrJ zat allrjd vol plannen. Zoveel te 
doen, zoveel mensen om even te helpen. Wat afgelopen 
zaterdag gebeurde stond nret on zr)n agenda Maar hiJ was 
noel onvoorbereid. 
Tot het laatst toe was hiJ bezr!l met zrJR geloof, met dot 
leven en wat daarna komt Hot os gestorven met de volle 
overtutgong dat de dood noet het ernde ts. Hoe hrJ over een 
leven na d•t leven dacht. bliJkt ut1 zo1n urtspraak: .Sterven. 
oOk wel gaan remeien. Gaan l'lerten heb ok trouwens nog 
nooot gehoord.· 
Zosn vertrouwen geelt OflS steun on OflS verdoet. 

Eddeke, 

Dom en Frank 
Henk 
Mantke en Jan, Karel en Dirk 
Marga en Ron 

Bedankt voor alles wat joj voor ons hebt gedaan. 
Noet alleen ok, maar wij zullen JOU mossen. 

Tonny 


