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Ter dankbare herinnering aan 

• Borne 
24-10-1919 

Ben Korf 
echtgenoot van Miny Knaap 

t Hengelo (0) 
19-11-1997 

Lieve Ben, lieve Pa, 
Je bent heengegaan zoals je zelf altijd gewenst had: 
heel rustig weggeslapen. 
Je was bevrijd uit je benauwdheid en ook uit de don
kerte waarin je de laatste 3 jaar hebt geleefd. We zul· 
len je erg missen, want je was voor mij de grote lief
de en voor ons een echte vader. 

Tot in de kleine dingen was je attent en bezorgd. Je 
cijferde jezelf altijd weg, je sloofde je uit voor ons en 
iedereen die hulp nodig had. 
Je kon genieten van kleine dingen. Je tuin was je lust 
en je leven. Je genoot van de vogels en de bloemen 
en van de vissen in de vijver. 

We hebben altijd veel met elkaar ondernomen; sa
men op vakantie, samen fietsen en kamperen, spelle
tjes doen in huis. 

Het was dan ook een grote klap dat Jolanda overleed. 
Maar toch ging je stug door. 

Je was 't liefst thuis en je ontving graag bezoek. Het 
meest genoot je als je je hele gezin om je heen had. 

Je was gul en aardig voor mensen en kon veel heb· 
ben van anderen. Je was geen man van veel woor
den, maar je gezicht sprak boekdelen. 

Je mocht graag snoepen. Het was voor jou dan ook 
moeilijk dat je suikerziekte kreeg op 42-jarige leeftijd. 
Maar nog erger was het dat je later blind werd. Toch 
heb je dit lot dapper gedragen. "Het wordt er toch 
niet anders van", zei je altijd. We hebben er veel be· 
wondering voor dat je het op kon brengen. Altijd 
bleef je optimistisch. 

We zullen nu zonder jou door moeten maar je blijft 
bij ons en leeft voort in ons hart en onze herinnerin· 
gen. 

Dag Ben, ik heb met liefde voor je gezorgd. Miny 

Dag Pa, Rudi en Mariëtte 
Angeline en Rinze 


