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Wij willen llarry (Pa) herinneren r.oals hij echt was. Een energiek en vrolijk 
mens, een aanwinst voor zijn omgc' ing. Eerlij k in zijn mening, zonder 
opsmul. Gewoon zoals hij de dingen om zich heen zag, volgens zijn eigen 
mening' 
Een man d ie met volle teugen van het leven genoot en dat geluk zag je aan 
hem af, ze i fs toen zijn ziekte zich openbaarde. 
Hij is geboren en gelogen in Apeldoorn, zijn thuis, waar hij tol hel laatst heeft 
gewoond. De grond waar hij fietsen !.on, temidden van de velden, boerderijen, 
de bomen en de zon. Hier liggen zijn wortels, diep verankerd. 
Hij interesseerde zich voor andere culturen, las erover en wist ervan 
In zijn jonge jaren wilde hij gaan reizen maar de liefde en la1er zijn gezin gaven 
zijn avontuurlijke inborst een andere koers Het gezin, een groot gezin met zes 
kinderen die stuk voor stuk op hun pootjes terecht zijn gekomen Het fantas
tische bewijs van mei te evenaren ouderlijke zorg. 
Hij was iemand d ie met zijn handen werkte, praktisch en creatief Tot in lengte 
van dagen zullen we aan hem herinnerd worden door de vele tafeltjes en houten 
doosjes die hij heeft gemaakt. Wc hebben allemaal wel diverse van zijn 
maaksels en juist deze tastbare zaken steunen ons in de overtuig ing dat hij, als 
geen ander, het leven heeft benul en gebruikt. 

Vele jaren heeft h ij na zijn pensionering kunnen genieten van zijn vrij
heid Veel mensen zullen hem kennen van zij n dagelijkse tripjes naar de 
stad of elders, te voet of met zijn opvallende oranje vouwfiets 
Als de piJn van het verlies 'an onze goede man, vader en vriend O\ ergaat 
in een warme herinnering zal het zijn met een gl imlach op onze lippen 
Want tot de aller laatste dag waren wc getuige van zijn nooit anatende 
gevoel voo r humor. Het is een eer om te kunnen zeggen, we horen bij 
e lkaar. Slechts goede herinneringen hebben we. Vaarwel l ieve ijdele man. 
Je hebt je leven een richting gegeven waar velen jaloers op kunnen zijn. 
Het is jammer dat het leven eindig is maar een ding moet j e weten 
We zijn lrots op je, a lt ijd al geweeSI ! 

De familie 

We danken iedereen voor de warme belangstelling en aanwezigheid 


