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Ht) werd gtboren 11!' Lossl!'r 24 no,embl!'r 1935. 
HrJ overlted Ie Deol!'karup 23 m~><t 1980 na 
voorzren van het H Sacrament der zreken. ZIJD 
lichaam hebhen we 26 maart d.a.v. tt' ru~re ge-

legd lo het parochieel kerkhof aldaar. 

WiJ hebben een zwaar verlies geleden en staan 
diep verslogen nu onze gclfefdc man en zorg
zame vader zo plotseling door de dood aan ons 
is ontvallen. riet leven zelf zit vol wonderen 
en mysteries, maar ook de dood heeft ZIJn raad
sels en geheimen dre vaak meegaan in het graf. 
De meos z~l dan ook heel vaak de kwellendt 
vraag stellen : .~liJD God. waarom·? 

Nu. in dt laatstt dagen voor Pasen. denkt dt 
gelovige mens vl!'cl a~n het lijden. sterven én 
verfiJZen \'ao de Heer. Gods Zoon heeft de 
afgang \an het meosdrJk Je,·en doorgemJakt , 
Ht] is er aan gestorven, m•ar is óók -errezcn 
rot nieuw t•n ~euwig leven Een bhjde Bood
sci!ap voor ons, omd,at h1er g~opcnbaard wordt; 
God is sterker d.an leven, lijdt.' !I en ster' en 
hier. En fit) keur ons mensen mer ons helt• 
hcsraan. En omdat HrJ iu wezen oneindig barm
hartig. mild en vergevmgsgezind is. ~en Go~d.
Herder en Vadt•r. mog~n WIJ vol vertrnu\\ t'll d1t 
vo\)rbtr~ a•rd~e lt\"('11 van on7e 111an Pn 'ader 
aan Hem toc,errrou\\tn . wiJ "'·ren dat d.tar 

geen angsten, tWiJfels of onukerheden meer be
staan Het moge ons tot troost ZiJn en de leegte 
opvullen die er nu plor~ehng gev•llen •s. 

MIJD lie'e vrouw en kinderen, h~t leven loopt 
soms anders dan we vnwarhren en hopen en 
ondaob onze menstlijke inspanningen schieten 
WiJ allemaal wel uns tekort. In God vinden wij 
altiJd een hegrijpeode en liefde,·olle Vader, als 
mensen mogen WiJ hopen dat we dit ook in 
onze medemensen aantreffen. De dood heeft 
m•JD leven wel veranderd. maar niet ongedaan 
gemaakt. want als on~ aard~e huis. on~ lichaam, 
instort, heeft God reed~ N'n plaats bereid voor 
hen die Hem liefhebbtn. Ik dank jullie voor alle 
hcfde en zorgen, voor alle begrip en steun, de 
goede God zal dtt niet onbeloond laten. Moge 
achter de schaduw en her dut•ter vJn de dood 
heen , her licht ''an God, Vrt'de doorbreken. J,. 
dageraad van ::-lienw le\"t'D, de bdofre '"an de 
Heer. dat wiJ eens samt'n ZIJD, waar j!l!'~n kw(']. 
lrug en verdrit't meer bestaan. Vaartwel , allen, 
die tk heb gekend en hefgehad tn tot weder
ziens. Wrj allen die hem kenden en liefhadden 
bidden, HeN. geef llt'm dt' ru'l 111 vrede en laat 
ook hem verriJzen tor ht·t nil•uwe t'n e<·uwige 
Leven hij U Amen. 

Voor uw rlednernmg, oncicn m•clcn n11 hft overlill1en van 
0111C btmmde crhtgenont, udt·J ft' l'thonnt'oûn, betu•s;:tn 
"'IJ u onle- oprechte d,.nk. 
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