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lieve papa, dat je ons al zo snel zou gaan verlaten hadden 
we nooit gedacht. Je had nog zoveel toekomstplannen 
na het overrjden van mama, en 1e was zo opgetucht dat 
we nu al:es samen haddeo geregeld. We zagen a!lemaal 
wel, dat je ;e eenzaam voelde, ondanks dal we de laatste 
maanden steeds blî je zqn geweest. Je was je levens
gezel, je maatje vw het leven kwijtgeraakt, en dat was 
heel erg moeirik. 

Voor ons ben je een hele goede vader geweest. We 
hebben prachtige, vrije en onbezorgde kinde~aren ge
had, waar jij deel van uitmaakte. Je fantasie was net zo 
groot als de onze, want je bouwde voor ons een plaats 
om te spelen. en je maakte schommels en tenten. Daar· 
naast kon je soms ook heel erg streng zijn, je bleef de 
baas in huis, en dat respecteerden we. Dat het soms 
moeilijk was om de eindjes aan elkaar te knopen, hebben 
we toen nooit geweten. 
Je werkte heel erg hard bij Gelderman, en 's avonds nog 
als kelner. Daarnaast zorgde je dan samen met mama 
voor ons en oma, en waren er ook nog eens kostgangers 

in huis. Het huis aan de Heideweg was 1e reel erg lief, 
maar daar moest heel wat werk voor gedaan worden, 
zelfs zoveel dat je soms een aantal dagen doorging, 
zonder te slapen. Ook de kleinkinderen waren dol op hun 
opa. Niets was tevee: gevraagd, en ze wisten wel dat er 
bij hun opa altijd wel snoepjes waren. Toen er ook nog 
een iéeinzoon kwam, was 1e heel erg trots, en ie zag hem 
hier sarnen met z1;n zuSJes al spelen, net als~ vroeger. 

De laatste 1aren ZJP zeker n:et de gemal«ef:,Kste ge
weest. Je gezondheid g111g langzaam achteruit, en 
Zekenhuisopnames volgden e kaar steeds sneeei op. We 
we:en dat ie hee~ graag meer wjde, maar je lichaam fiet 
dit met toe. Papa en opa, we treuren OM het verf es van 
iemand die ons zo dierbaar is geweest, maar we weten 
zeker dat je nu weer gelukkig bent, samen Mei "l8f"lél 

We hopen dat jul'ie ons kunnen zien, en dat jullie je geen 
zorgen maken om ons. Jul ie hebben ons geleerd om 
goede mensen te z11n. en alles lief te hebben en te 
respecteren. Bedankt voor de fijne jaren die we hebben 
gehad, met hele lieve ouders. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, die wij 
mochten ondervinden na het overlijden van onze lieve 
vader en opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


