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Hierbij ll'illen wij u bedanken voor ui\' getoonde 
belang.stelling en steun die van u t11f)(:/ite11 011t1•a11gen na her 
overlijden van onze lieve vader, opa e11 overgrrH>t1•1uler. 

KoosenLeny 
Lenie en Hermrui 
Wies en Benno 
Hans en falher 
Lie.sbelh en Arjan 

Klein- en achtcrklelllkmdcren 

"Hei is mooi weer, ik ga vanmiddag een mooi eind fieisen" 

\laar dat je nooi1 meer !huis LOU komen, is nie1 ie begrijpen. 
\\'ai zullen wij jou 'er.chrikkelijk missen. Je was een 
bijzonder lic' c en torgzame ''ader voor ons kinderen en een 
hde lie\e opa 'oor de klein- en achterldeinlJnderen. 
Je genOOI nis ze allemaal op bezoek kwamen. 

Je h:id de draad weer opgepakt na hel overlijden van ma waar 
je meer dan 60 jaar mee getrouwd was en die je de laaLsle 
jaren van haar leven met alle liefde hebt verzorgd. 
Lopen werd wat moeilijker, dus Staple je elke dng op de fielS. 
Minimaal een keer per dag naar het keri<hof of het k:iarsje 
nog '~el hrandde bij ma op het graf en of alle~ er wel keurig 
net1es bij lag. 

Je s1ond altijd \'OC>r ons klaar. nietS was je Ie veel. Mei \'eel 
plezier gmgen wc dan ook met jou op stap. Een dagie naar 
Brabant. mei de kleinzoons naar Overloon en jij maar niet 
genoeg krijgen \'311 het uitleggen over hoe alle~ werkte. 
Op 4 mei nog de Dodenherdenking in Hol1en waarvrui je .c.ei: 
"Er Lijn veel oud veteranen die er volgend jaar niel meer 
zullen zijn!" Datje er zelf niet meer zult zijn, konden we 
1och niel bedenken. De grote pelgrimsreis naar Lourdes, 
wai heb je dat prachtig gevonden!' Je had afgelopen zondag 
zo graag bij Jet willen zijn, die haar eerste communie deed. 
Hei mocht helaa.s niet z.o zijn. Pa. we hadden samen nog 
z.o,-eel mooie dmgcn kunnen doen, maar er kwam zo abrupt 
een eind aan. 

Je bent begonnen aan jouw laatste reis, zonder ons. 
\ViJ hopen dat jij nu weer bij ma bent. 


