
Ter nagedachtenis aan 

Lüb van den Hoven 

echtgenoot van J.W. Mekkelholt 

Lüb werd geboren op 2 maart 1917 te Utrecht en is op 
24 februari 1998 na een langdurige ziekte, die hij stil 
droeg, overleden. 

Vader was een man die midden in het leven stond en 
die samen met moeder veel zorgen om zijn grote gezin 
doorstond. 

Zo bouwde hij met een aantal van zijn kinderen in 
Lingen "De Woelige Stal" als vakantieverblijf. 

Op middelbare leeftijd werd hij getroffen door een 
hartziekte, hier ~af hij dagelijks en op zijn eigen 
creatieve manier invulling aan. 

Zijn kinderen en kleinkinderen brachten hem veel 
plezier; hij was trots op ze. 

De laatste jaren heeft hij veel tegenslagen moeten ver
werken, zijn gezondheid ging hard achteruit en dan 
was er nog de brand, die hem verdreef uit zijn woning. 
De 2 maanden die hij hierdoor elders moest verblijven 
waren eigenlijk voor hem te lanp. Zijn krachten waren 
reeds gebroken. maar hij wilde m zijn eigen vertrouw
de omgeving heengaan. 
Na thuiskomst heeft hij nog 14 dagen in zijn huis 
mogen wonen en omringd door hen die hij lief had is 
hij vredig en rustig ingeslapen. 

Rust zacht vader, je hebt je strijd gestreden. We zullen 
altijd aan je blijven denken zoals je was. 

Ik heb gehuild, gelachen en gevochten. 
Ik lag in warme bermen en in gladde bochten. 

Ik hief het glas, het viel kapot in duizend scherven. 
Ik wist de grijze hemel toch weer blauw te verven. 
Ben blijven pogen, al verbrandden al mijn schepen. 
Ik heb gebaald, getaald en heb 'm vaak geknepen. 

Er was applaus en ik werd heftig uitgefloten. 
Maar als ik ga, dan zeg ik: "Dank u, 'k heb genoten". 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlij
den van mijn man, onze vader en opa zijn wij u dank
baar. 

J.W. van den Hoven - Mekkelholt 
kinderen en kleinkinderen 


