
Als een schip achter de kim zeilt, 
is het niet weg, 
re kan het alleen niet zien. 

Dank voor al uw warmte en nabijheid, voor uw 
troostvolle en oprechte woorden in deze moeilijke 
dagen. 

Jet Seiger 
Ellen, Nienke, Huub en Ankie 



Met pijn in het hart 
maar ook intens dankbaar 
voor het leven dat we samen mochten delen 
waarin zoveel warmte en geluk besloten lag 
moeten wij afscheid nemen van 
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.. mijn geborgenheid 
mijn tegenwicht 
de intens levende 
de storm soms 
maar vooral ook 
de rust en de luwte .. 

Jan, zo ineens werden we uit elkaar gerukt. Er was 
geen houden meer aan. We wisten in dat laatste 
uur, beiden uit ervaring wat dit betekent: de kramp
achtige pijn van het afgesneden zijn. Onbegrijpe
lijk. Dat dit ons -opnieuw- moest overkomen. Ach, 
daar zijn toch geen woorden voor. 
Er kan ons veel worden afgenomen, maar wat er 
tussen ons gegroeid is aan zorgzame genegenheid, 
is niet meer af te nemen. Deze liefde en verbon
denheid leeft door in ons hart. 
Na al het duister waar we, ieder op eigen wijze, 

doorheen moesten, was het weer licht geworden. 
Het leven samen gaf weer kleur en warmte. Wat zo 
gewoon leek kreeg weer nieuwe klank. We waren 
ons zo bewust, hoe goed wij het met elkaar getrof
fen hadden. Er was zoveel om van te genieten. 
Jan, je hebt rust gebracht in mijn leven. Je had iets 
met, maar ook wel iets van de zee: krachtig en op
recht. Soms ineens onstuimig. Vaak ook rustig 
voortkabbelend; genietend van een mooi boek, een 
cryptogram, ons samen-zijn. Ik zie je nog gefasci
neerd staren naar het spel der golven. Omgeven 
door het wonder der natuur, werd je meer en meer 
jezelf. 
Voor onze kinderen ben je altijd een kordate en 
consequente vader geweest. Een man ook met hart 
voor zijn vak. Je bouwde met eigen handen een 
zaak op om trots op te zijn. Met recht was je dat 
ook. Bij jou stond altijd de mens voorop. 
In de laatste minuten die ons restten heb ik je ge
zegd, dat het goed geweest is tussen ons. Zo is 
het ook. Bedankt! 
Al voel ik mij nu pijnlijk leeg. Al weet ik ook niet hoe 
het alleen weer verder moet. Toch ga ik door .. in 
jouw spoor .. samen met onze kinderen. 

Jan, als jij nu ergens bent waar altijd vrede is, weet 
dan dat ons hart dankbaar met jou verbonden 
blijft ..... 

Jet 


