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Lieverd, wat za l ik je missen. 
"Je vriendinneke" 

Onze all erliefste pap en trotse opa. 

"Kom binnen, wat fijn da t jullie er zi jn! Ga lekker zitten, all es staa t klaa r." 
Zondagmiddag het hoogtepunt van de week. De kinderen en kle inkinderen komen thuis. Samen eten van 
mam's zondagse soep, opscheppen in de keuken lopend langs het buffet. 
Druk gepraat, naarmate de middag vordert steeds meer decibe llen. En pap geniet. 
Rust was er weer op all e andere dagen, samen met mam het huis aan kant. Samen de puzze l uit de kra nt 
invullen en na de lunch samen op pad. Kil ometers gewandeld, genoten va n de natuur, op fa mil iebezoek en af 
en toe een mooie vakantiereis. 
Na a ll e jaren van hard werken in de zaak was een per iode aangebroken waa rin aandacht en tijd voor elkaar 
voorop stonden. 
Marie-Loui se. 

Beste pa, wat zullen we je missen met al je hartelijkheid en geze lligheid. 
Samen met ons mam had je er een warm nest van gemaakt daa r aan de Den nendreef 5. 
We zullen je missen bij a lle kleine dagelijkse dingen, zoals samen de krant, even de tuin bekijken d ie net klaar 
was, het simpele ge luid van harken van het grind en ga zo maa r door. Pa het ga je goed en tot weerziens. 
Johan. 

Li eve pap, wat kan ik zeggen of doen om mijn gevoel voo r jou in woorden uit te drukken. Je wilde altijd voor 
ons zorgen, ons verwennen, vol stoppen met jouw lekkerni jen, maar zelf had je niets nodig. Of toch wel: vaak 
langs komen en dat deden we maar a l te graag. 
Pap, we gaa n je all emaal e rg missen, maar zoa ls je zelf al ze i: je zal altijd di cht bij ons bli jven. 
Helma. 


