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Liefdevol zijn voor elkaar. dat was voor vader erg 
belangrijk. Zijn grote liefde voor moeder, die hem 
de laatste tijd van zijn leven intens heeft verzorgd, 
en zijn liefde en zorg voor het wel en wee van zijn 
kinderen Zijn tekenend voor zijn persoon. Hij stond 
allljd klaar om een helpende hand te bieden aan 
familie of vrienden, en vond het belangrijk zijn kin
deren deze !nstelling mee te geven. 

In zijn jongere jaren was vader zeer betrokken bij 
de padvinderij, een liefhebberij waarbij hij zijn kin
deren ten volle betrok, en waarvan vooral de oud
sten dan ook prachtige verhalen kunnen vertellen. 
Activiteit en creativiteit zijn eigenschappen die hij 
mm of meer noodgedwongen sterk moest ontwik· 
kelen, hetgeen hem dankzij zijn sterke wil en e1-
genzinnighe1d goed is gelukt. Samen met moeder 
heeft hij van een zomerhuisje een comfortabel bui
tenhuisje gemaakt, steeds aangepast aan de be
hoefte van een groeiend gezin. 

Na de malaise In de textiel is hij op zijn vijftigste 
een eigen bedrijf in de elektrotechniek begonnen. 
Gewapend met vakkennis en een dosis lef ging hij 
op zijn brommertie bednjven langs om karweitjes 
los te peuteren, die allengs uitgroeiden tot heuse 
projecten. Daarbij vroeg en kreeg hij veel steun 
van zijn gezin. Toen hij op zijn vijfenzestigste de 
zaken overdroeg aan zijn zoons, trok hij met moe
der naar Spanje voor een zonnige oude dag. Daar 
stond andermaal een huis dat met veel voortva
rendheid aan zijn eigen wensen werd aangepast. 

De laatste jaren voelde hij zijn krachten achteruit
gaan, iets wat zijn sterke geest moeilijk aankon. 
Zijn wens dicht bij Zijn kinderen en kleinkinderen te 
zijn deed hem naar Nederland verlangen. Na een 
verblijf van bijna een jaar in Nederland, heeft hij 
met moeder besloten toch nog een keer naar 
Spanje te gaan. Hoewel het in de bedoeling lag 
voor zijn tachtigste weer thuis te zijn, heeft God 
anders beslist. Wij weten dat hij zich vredig bij de
ze beslissing heeft neergelegd. Ondanks het ver
driet om hem te moeten missen, is er voor ons 
veel reden om dankbaar te zijn voor zijn leven, en 
kunnen wij zijn sterven in vrede aanvaarden. 
Nee vader, vergeten zullen we je niet. 

Annie, kinderen en kleinkinderen 


