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Lieve vrienden, 
Bedankt voor de getoonde belangstelling en de 
warmte die jullie uitstraalden bij het bewijzen 
van de laatste eer aan mij. Ik ben nu in goede 
handen en neem die warmte met me mee. 
Treur niet om mij, de Heer is nu mijn herder. Het 
doet mij alleen verdriet om jullie zo droevig te 
zien, dit is niet nodig, ik ben nu in een andere 
wereld, een vredige wereld. Ik heb over het 
geheel genomen een mooi leven gehad met 
een lieve zorgzame vrouw en kinderen en klein
kinderen waar we trots op zijn. Ondanks de ups 
en downs die een mensenleven soms ontsieren 
heb ik altijd getracht de positieve kant van elke 
tegenslag te ontdekken om vanuit die positie 
het leven weer op te pakken met een nog gro-

tere levensvreugde. Dit optimisme en opportu
nisme heb ik proberen uit te dragen naar mijn 
kinderen en anderen en ik hoop dat ik hierin 
geslaagd ben. Ook al heb ik alleen maar één 
persoon hiermee op de goede weg geholpen 
dan was mijn tijd hier op aarde niet voor niets 
geweest. Mijn vrouw en kinderen en mijn vrien
den zullen beamen dat ik het leven altijd met 
beide armen heb omhelsd, ik hield van het 
leven, de bloemen, de planten en de mensen. 
Veroordeel mensen niet omdat ze er anders uit
zien of een andere huidskleur hebben of een 
andere religie aanhangen, maar laat iedereen 
in zijn of haar waarde. Probeer het goede in een 
mens te ontdekken en je zult tot de ontdekking 
komen dat wie liefde zaait ook liefde zal oog
sten" ........ 

Lieve Pa, 

Als iedereen toch eens zo was als jij 
Zo optimistisch, hartelijk en warm 
Dan waren de oorlogen allang voorbij 
En was de wereld niet zo arm. 

U allen die met ons meeleeft danken wij hartelijk. 

Lucy Luyt-Boss van Charante 
Kinderen en kleinkinderen 


