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Beemd v/d Krul , je was trots op deze naam 
en droeg hem met ere. Je was een zondags
kind. Hoewel geboren in 1928 en opgegroeid 
in de crisis- en oorlogsjaren, was het leven 
voor jou een spel, één groot avontuur. En 
dat is altijd zo gebleven. Altijd op zoek naar 
spanning, het onbekende, een sprong in het 
diepe. 
Meteen na de oorlog heb je veel gesmok
keld. Natuurlijk, het verdiende goed, maar 
de spanning was even zo belangrijk. Daarom 
ook koos je als dienstplicht voor de Marine. 
Het avontuur lonkte en iedereen kent jouw 
verhalen over het vliegdekschip De Karel 
Doorman, die je zo vele malen vertelde. 
De natuur was je tweede thuis. Dagen en 
nachten zwierf je door de bossen. Je kende 
elke vogel bij naam, wist de namen van alle 
bomen en struiken en geen dier ontkwam 
aan jouw scherpe blik. 

Je ontmoette Tonie in het Veld. Samen 
konden jullie de hele wereld aan en ze stond 
altijd voor 200% achter je. Haar dood, na een 
huwelijk van ruim 35 jaar, sloeg de bodem 
onder je voeten vandaan. Je leek stuurloos, 
maar gelukkig kwam Hennie op je pad. Zij 
bracht weer structuur en vrolijkheid in je 
leven. Vijftien jaar hebben jullie genoten. 
Van elkaar en van de vele vakanties naar 
Schotland, het Sauerland, Oostenrijk en 
Noorwegen. 

Elke vijf jaar was er een feestje om jullie 
samenzijn te vieren. Op 8 maart jongstleden 
hebben jullie, samen met familie en vrienden, 
weer gevierd en we wisten allemaal dat dit de 
laatste keer zou zijn. 
Je bent een zondagskind als je kunt zeg
gen: Ik heb 84 prachtige jaren gehad. Ik heb 
alles uit het leven gehaald en alles gedaan 
en gezien wat ik wilde. 

Je zult gemist worden maar het is goed zo. 

Ik wil iedereen bedanken voor uw komst en 
uw getoonde belangstelling. 

Hennie Wagensveld 


