
Een fijne en dankbare herinnering aan 
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echtgenoot \·an 

l ldcna Maria C7ccrtruida S1roink 

1 !cel eYC!I maar schrijf ik mijn brief, 
Ook al in de ,-ene heb ik je ook zo lief. 

Al kwelt mij her heimwee, ik weet dar het moet, 

Scraks is het weerzien zo immer zo zoet. 
Schat. op die foto Ylak naast mijn bc'tl. 
T u~:=;c-n de bloemen staat jouw portrcl. 
En 'oor ik ga slapen zeg ik heel zacht, 

liefste tor morgen Goede Nacht-

Leny 

Lie'e pa, noou klagend, nooit nagt'nll.. .. 
.ldft1 we11 Jt" .1.0 ziek waii .r.ei JC nog dat ,,,, voor on~ kin<l 
moeHcn k ll'zt'n. 

L>anlynnl daan (}()r. 
\ntoiuet 

I .ie' e papa, jij was ,·oor tnlJ een lu.·,·t· <.'n goede \'"ader die 
alnjd 'oor me kJ aar !'tonct. 
Jij h ield ,·au de natuur. j(' vogC'ls f'n Jf" moestumtjt•. \ ·aak 
kwam je op zat<.'fdagm1ddag een tas n>l 11\ <"L ,·ers geplukte 
gru<.·nte bre.ngeo en drnnk JC gezeUig even t•tn paar pilo;ie~ 
met <'<.'n borrel. De lla1.::te tw('<' y.tar ging die llll't m<.·<.·r door 
die 'ervelendc Zll'ktl's. 

Ik holf 11111;e. 

L1<-ve !"'· 1• hebt 't goed gedaan. Ik ben er b<-reiroi< op <lai 
je mijn \11.c.kr w:i~. 
Je wa:: een man van \Vl'utig woonku. ma~r re~oluut en recht 
door 7f"e. \'Ce \\.i.sten \\"'at we aan je hadd<.·n. Ook beo ik bliJ 
dat tk je.· de.: laat~lt' wek('u hc.:·b mogen ,~erzorg<.·n. 

1 ui iirjs. 
Ellen 

Pa. we wan·n vn<.·u<.ku m<.' t wc.·nug \\Oorden. maar de 
gt><lachten waren één en wisten wat wt• a:rn elk.aar hadden. 
lk bt·u t'r trol$. op om eetl Goo~sen ce zijn. 

T k zal jr 1111sJ11t. 

Hayco 

Lien • opa. voor 011-: bt•n jt· vt·c:I 1e Hoeg hecngq~aau. \'Ct• 
hadden Jf het ltdst nog jaren bij ons gc.·had. tnaar helaa:: kan 
du 1l1('l mt'er. 

u~·" :;_ulkn ()111(1 nr/tlJtltlen. 

ThiJs. Da111<1t1<.\ :'.'-1<.·nk<.\ 'aornt, F."mee en Chcml·nc.· 


