


Glimlach eens als je aan me denkt 
en glimlach dikwijls. 

Een dankbare herinnering aan 

PIET VAN DER HEYDEN 
echtgenoot van 

Riek de Laat 

Geboren te Vessem op 13 september 1927. 
Overleden te Tilburg op 1 september 1997, 

gesterkt door het Sacrament der Zieken. 

Voor het medeleven na het overlijden van mijn 
man, ons pap en allerliefste opa danken wij u 
hartelijk. 

R. van der Heyden-de Laat 
Kinderen en kleinkinderen 

Pap, 
Nu we jou zo snel verloren hebben vallen wij in 
een diep gat. Het lijkt of we in een doolhof 
terecht zijn gekomen, we weten niet hoe we hier 
uit moeten geraken. 
Je was zo levenslustig, zo vol plannen dat je hier 
ons zeker uit zou helpen. Nu moeten we het 
alleen doen, wat niet mee zal vallen. Samen met 
je vrouw had je een zaak opgebouwd, maar ook 
de kinderen werden nooit vergeten. Ondanks alle 
drukte maakte je in de weekends en vakanties tijd 
vrij om leuke dingen te doen. 
De laatste 4 jaar had je veel tijd om samen met 
ons mam van alles te ondernemen. 
Je had de allerliefste vrouw die je je wensen kon. 
Jullie wilden nog zoveel doen en hadden het fijn 
samen. Met hart en ziel was je betrokken bij het 
gildeleven. Je eigen Gilde, De Kring, De 
Federatie, het Europese Koningschieten, zij allen 
konden op jouw inzet rekenen. Ook zij zullen jou 
missen. 

Opa, 
Naast man, vader en gildebroeder was jij de laat
ste jaren vooral opa. Een échte opa, een opa die 
dol was op de kleinkinderen. En de kleinkinderen 
waren dol op jou. Hoe moet het nu? Nooit meer 
naar het konijnenbos, nooit meer scooteren, geen 
liedjes meer zingen op je knie, geen spelletjes 
meer met opa en oma. Het zal nooit meer het· 
zelfde zijn zonder opa. 

Je was een gewoon man. 
Maar voor ons was je buitengewoon. 
We zullen je missen. 


