


Dankbare herinnering aan: 

Stan Huijgens 
* 30-03-1932 t 20-02-2003 

weduwnaar van 

Marie Pijnen 
vriend van 

Heiltje Verbeek 

Wie had dit kunnen denken, het is nog steeds niet te 
geloven, maar de waarheid is hard, ons pa opa en 
vriend is er niet meer. Tijdens een biljartwedstrijd, 
die hij gewonnen had, zijn laatste overwinning, is hij 
plotseling heengegaan. Biljarten was zijn lust en zijn 
leven, evenals zijn voetbal, vissport, kaarten, zingen 
In diverse koren, zijn dieren, zijn tuin en niet te ver
geten zijn kinderen en kleinkinderen. Hij had zijn 
vrouw al veel te vroeg af moeten geven, nu zijn ze 
weer samen. Het leven zal niet meer hetzelfde zijn 
als voorheen. Ons pa was nooit nadrukkelijk aanwe
zig alt ijd op de achtergrond, zoals afgelopen oude
renbal, carnaval vieren met zijn 2 zoons voor de 
eerste en de laatste keer. Het lachende gezicht, zijn 
pretoogjes, we zullen het nooit vergeten. De kippen 
voeren, kaarten en voetba llen met de kleinkinderen, 
sketches opvoeren voor de ouderen, de zaak een 

beetje op de kast j agen, het zal niet meer gebeuren. 
Geluk stond bij hem hoog In het vaandel, hier genoot 
hij altijd intens van. Na het verlies van zijn Marie had 
hij na een aantal j aren de draad weer opgepakt en 
dat hij eindelij k weer gelukkig was, was aan hem te 
merken, hij zat boordevol energie. Een energie die hij 
jaren niet meer had. 

In deze kerk waar hij van zo vele afscheid nam, ne
men we nu afscheid van hem. Een afscheid wat zeer 
doet voor velen, want hij kende zoveel mensen. Be
waren, alles bewaren dat was zijn stelregel, alles wat 
we nu van hem kunnen bewaren zijn herinneringen, 
ieder op zijn eigen manier. Zoals je er nu bij ligt, zo 
vredig en rustig, je hebt er zelf ook vrede mee. Je 
slaapt en word niet meer wakker. De kleinkinderen 
zullen een mooi sterretje voor je uitzoeken. Je lichtje 
zal daar alt ijd schijnen en zo blijf je ook bij ons. 
Stan we danken Je voor alle herinneringen die we 
van jou hebben, en doe oos ( o )ma de groeten, en 
geef ze een dikke kus. We zullen je altijd blijven mis
sen. 

Vic, Annemarie en Rico 
Peter, Linda, Angela en Richard, Yves 
Lian, Ton en Mandy 
Heiltje, n neke en Babs 

Uw aanwezigheid werd zéér op prijs gesteld en Is 
voor ons een grote steun 


