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Wat voelden we ons allemaal verslagen toen 
we zondag heel vroeg in de morgen, op moe
derdag, ljltnge naar huis werden geroepen. 
Zelfs met ons kommunikantje, Marcel, werd 
geen rekening gehouden. 
Enkele uren tevoren had hij nog eens, met zUn 
vrouw en kmderen om zich heen verzameld, 
gezellig keuvetend zijn vele toekomstplannen 
u•tvoertg utt de doeken gedaan. Er lag nog zo'n 
mooie t~d vóór hem. Het ltefst vertoefde hU •n 
ZIJn knusse, hutselijke omgeving. Het waren 
z•Jn vrouw. z~n kmderen en kletnk•nderen, Z•Jn 
v•ssen. ZIJn konijnen, Z•jn akkertje en ledereen 
en alles wet hem zo d•erbaar was. 
N •emend ven ons kon zich heugen dat hiJ ooit 
eens eerder ziek was. Het was zo vreemd )uilt 
bij hèm om zijn bed te staan. Het was nieuw 
voor ons. We waren het ntet gewend en we 
zullen er ook niet een wennen. 
Eén woord stond bij hem zeer hoog In het 
vaandel: trouw. 
Trouw aan zijn werkgever, aan het kerkkoor, 
aan de Harmonie, waar hij zó vele jaren l id van 
was en weer hij ztch al die vele jaren zo voor 
had lnQezet. Dit alles met een grote overtui
ging, wilskracht, saamhorighe•dsgevoel en ltef
de voor alles waar hiJ zo nauw biJ betrokken 
was 

Een ander woord, klagen, was hem to~aal on
bekend. Zelfs tijdens zijn kortstondtg z•ekbed 
kwam dit niet over z'n ltppen. 
Lang en ook vaak hard heeft htj moeten werken 
om datgare te bere•ken wat hiJ nu om ztch 
heen had. Veel was er al gerege'd om m ok
tober het 40-jang huwefUksfeest te vteren. HIJ 
was daar al zó mee bez•g. Het zou de aanzet 
zijn tot de uttvoerong ven z'n vele toekomst
plannen. 
Doch God beschikte anders. Met de haven in 
zicht strandde hiJ. Wet had hiJ nog veel te 
doen. Wat hadden wiJ hem nog zo graag lang 
1n ons midden gehad. Wèt hadden we het hem 
Qégund. Wat had hiJ het toch zo verdiend ...... 
We moeten en zulfen het aksepteren. En tóch 
blijft hij bij ons ...... 

Voor Uw hartelijke blijken van belangstelling 
betoond na het overlijden en bij de begrafenis 
van mijn man, vader en opa, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 
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