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t 
In een paar maanden tijd heeft een verrade
lijke en slepende ziekte zijn lichaam volko· 
men afgebroken. Maar hoe meer het lichaam 
verzwakte des te sterker werd de geest. 
Aanvankelijk hoopte hij vurig op genezing. 
Hij wilde nog zo graag bij zijn vrouw en kin
deren blijven. Het was heel erg om zijn ge
zin voortijdig te moeten verlaten. 
Toen hij later inzag dat er geen genezing 
meer mogelijk was, heeft hij zich volkomen 
overgegeven aan de H. Wil van God. Hij 
bewaarde tot het laatst toe zijn blijheid en 
opgeruimdheid. Er straalde vrede en rust van 
hem uit. Vader heeft altijd getracht zijn gezin 
zo goed mogelijk voor te gaan. Hij heeft heel 
zijn leven hard gewerkt om zijn boerderij, 
ondanks alles, in stand te kunnen houden. 
Handelen zat hem In het bloed, maar tegel!Jk 
was zijn wekelijkse tocht naar de veemarkt 
ook zijn grootste ontspanning. Daarnaast vond 
hij veel plezier In de zang. 
Eenvoudig en open als hij was, kon hij ge
makkelijk met kinderen omgaan en hij kon zo 
heerlijk met hen zitten spelen. 
Vader was ook een diep gelovig mens. Trouw 
ging hij naar de kerk en zijn geloof in God 
was voor hem altijd een grote steun. Daarom 
heeft hij de laatste weken ook zoveel kunnen 

bidden en zich geheel met God kunnen ver
enigen. Dit is nog de mooiste herinnering 
die zijn vrouw en kinderen aan hem kunnen 
bewaren. 
Beste vrouw, kinderen en oom, ik dank jullie 
voor alle lietde en zorg. Gij Zijl altijd goed 
geweest voor mij . Blijft nu voor elkaar zorgen. 
Laten wij in onze gebeden aan elkaar blijven 
denken. 

t 
Uw medeleven, betoond tijdens de ziekte, na 
het overlijden en bij de begrafenis van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa, 
was voor ons een grote steun. Hiervoor zeg
gen wij U hartelijk dank. 
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