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Wij voelen zijn plotseling heengaan uit ons mid
den aan als een stekend en pijnlijk verlies. 
Groot Is onze verslagenheid en intens diep on& 
verdriet. Midden in de volle kracht van zijn 
leven immers Is hij gestorven, slechts 50 jaar 
oud 
Maar door alle verdriet en tranen heen bewa
ren wij aan vader een onvergetelijke indruk en 
herinnering 
Moeder was zijn oogappel met wie hij 1 el en 
leed deelde en ons Zijn kinderen droeg hlJ op 
handen. Zijn gezin was hem alles. Daar leefde 
en werkte hij voor. Het was zijn meest geliefde 
plekje op aarde 
Papa ging 1n alle stilte en bescheidenheid Zijn 
weg door het leven. Hij was geen branieschop· 
per noch het type dat zich op de voorgrond 
plaatste. Eenvoud, bescheidenheid en minzaam· 
heid typeerden zijn persoon. Juist daardoor was 
hij heel uitdrukkelijk In ons gezin aanwezig en 
was hij ook bij veie anderen zeer gel iefd. Papa 
hield van de kleine dingen van het leven: van 
een ontluikende bloem of van een vogeltje dat 
even neerstreek on zijn tuin. 
Als geen ender verstond hij de kunst om an
deren te helpen Velen <S hij van dienst ge· 
weest. HIJ deed het graag. We zeggen wel eens 
van i emand dat hij geen vijanden had Van Nico 

mag je dat in vol e waarheid zeggen. H!J straal· 
de genegenheid en warmte uit HiJ was een 
mens om van te houden. 
En wat we hier ook niet onvermeld mogen la
ten was zijn d<epe geloof 1n God en Christus. 
Hij wist ZIJn leven ten d<epste geborgen en ver
ankerd in God. zijn schepper en Heer 
Onze dank voor alles wat hij voor ons gedaan 
en betekend heeft. willen we gelovig neerleg
gen in dit gebed: Heer. geef hem de eeuwige 
rust. En onze laatste groet ean hem luidt: pa· 
pa, bedankt voor alles Je was een onvergete
luke man voor mama en voor ons een hele 
lieve vader. 

Voor uw medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame vader, 
danken wij U hartelijk . 
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