
OM EEN DANKBARE EN BLIJDE 
HERINNERING TE BEWAREN AAN 

ROB VAN KESSEL 
Geboren als kerstkind~ e op 25 december 1952. 
overleden door een noodlottig ongeva1 op 28 
maart 1980 

t 
'n Blij gezicht en een stralende lach, dat zou 
voor velen een laatste hennnenng kunnen blij· 
ven aan die goedaardige Rob. 
Vooral voor zijn patienten die hij in al d10 iaren 
heeft mogen helpen, was Rob nooit iets teveel. 
Na vele jaren van hard studeren en van steun 
te zijn voor zijn ouders slaagde hij met cum 
laude, maor het mocht niet baten. Hij had zo· 
veel mensen nog willen helpen. Deze ,droom' 
is wreed verstoord Rob mocht zijn taak niet 
meer voltooien. 
Een verkeersongeval maakte een plotseling ein
de aan de fiJne rol welke Rob speelde, thuis op 
de eerste plaats: te midden van ziJn vrienden 
en familie. 
Rob wes al tien jaar het huis uit, maar toch 
had hij oh zo graag nog hulp en raad van thuis. 
Papa en mama moesten eerst zijn eigen huisje 
goedkeuren voor hij het kocht. Mam vulde altijd 
zijn tassen voordat hij wegging, opdat Rob maar 
niets tekort kwam 
Spontaan als hij was, stond hij altijd dlrekt 
klaar om o~deren te helpen en niemand hoefde 
ooit vergeefs een beroep op hem te doen. 
Papa en mama heel hartelijk dank voor alles. 

wat jullie voor mij hebben betekend. Je weet 
wel wat Ik bedoel. Heel zwaar la voor jullie het 
offer van mijn te vroege dood. Maar jullie heb
ben D1dia, Constant. Harry en Anneke nog bij 
Jullie en Ik heb ze gevraegd • en dat zullen zij 
zeker doen • dat zij goed voor jullie moeten 
Z•Jn en blijven. 
Beste Didia en Constant, ik heb altijd heel veel 
van jullie gehouden en zal jullie niet vergeten. 
Betoon je dankbaarheid door een verdubbelde 
liefde voor mama en papa en vooral voor An
neke. Dat is voor mij de mooiste beloning. 
Lieve An, het Is nooit to laat om verder te 
leven, eerder te vroeg om met Iets te stoppen. 
leder voorjaar gaan de knoppen open, om 's 
winters af te sterven. om opnieuw te kunnen 
bloeien. Je was zo mooi, mijn Ideaal . We had
den oh zo veel toekomst dromen. Maar An. ik 
zal Je altijd bij mij blijven houden. 
Bedankt ook W1m·Jan, die voor mij een tweede 
broer was. miJn ooms on tantes en allen. die 
mij zo na aan het hart lagen. 
Vaarwel, ik ben tevreden, wlJ zien elkaar nog 
eens terug. 

Lieve Rob, 

Waarom ben je zo vroeg van ons heengegaan 7 
We hadden je nog zo nodig, Maar Je wist voor 
jezelf dat je naar Onze Lieve Heer zou gaan. 
Rob. bedankt voor alles wat Je voor ons ge
daan hebt. 

Je dankbare familie 

Wamel, 2 april Isa> 


