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De wapenspreuk van een Agrariër Is ploeg en 
kruis. Met de ploegstaart in zijn hand heeft 
hij een lange weg afgelegd over de akkers. 
Zijn kruis ondervond hij pas toen een onge
neeslijke ziekte zich openbaarde. 
Hij droeg zijn kruis heel dapper en vol levens
vreugde samen met Christus. 
Tijdens zijn beroep als landbouwer, groeide 
in hem indrukwekkende natuur elementen. En 
dit moet in hem, wel een gevoel hebben aan
gekweekt, van verbondenheid met de Herder. 
Als herder naast God de "Grote Herder" bracht 
hij zijn boodschap over. 
Het vertrouwen dat uitgezongen wordt In de 
psalm "Mijn herder is de Heer. Het zal mij 
nooit aan iets ontbreken", kunnen wij gerust 
in zijn mond leggen. 
Meerdere malen heeft hij zijn zorgen gelegd, 
in de handen van God. 
Lieve vrouw en kinderen, voor jullie heb ik 
geleefd en gewerkt, voor jullie zette ik de 
goede koers uit. 

Houdt samen het roer recht. Dan mag ik met 
een gerust nart zeggen: 
Vaarwel , mijn taak is volbracht . 

En wij, Uw kinderen, zeggen: 
Ach woorden schieten ons te kort 
Maar nu men zelf ook ouder wordt 
Begrijpen we beter dan voorheen 
Hoe onvervangbaar in ons leven 
U Vader, was die wist te geven 
Als een bron die onuitputtelijk scheen 
Verlost van pijn en van het heden 
Bent U het tijdloze ingetreden 
Rust zacht lieve vader, Uw zinvol leven 
Wordt in Uw kinderen doorgegeven 

Onverwacht stonden wij voor een zwaar ver
driet . Uw medeleven met ons, in de moeil ijke 
dagen en vooral ook na het overlijden en bij 
de begrafenis van mijn lieve man en vader, 
was voor ons een grote steun. 
Daarvoor onze oprechte dank. 
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