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J-fans il(_vergeet je nooit. 
'Miny 

Pa en opa Óedankf, ! 
.v 

Voor uw blijken van meeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
opa danken wij u hartel ijk. 

M. Poelman-Spoolder 
Kinderen en kle inkinderen 

Hans was een man, die hield van het leven. Hij zag altijd 
eerst het goede en het mooie om zich heen. Voor hem 
was het niet nodig om te roken of te drinken. Het mens
zijn z~IJ. vond hij fijn en dat straalde hij in veel opzichten 
uit. 
Als oudste zoon van een groot gezin moest hij natuurlijk 
altijd het voorbeeld geven. Hij had ook de talenten om dit 
te doen. Hij was plichtsgetrouw in zijn werk, goed in 
muziek, handig in het knutselen en hij hield van vissen en 
van de natuur. Wat fijn, dat hij later elke dag zijn Moeder 
even opzocht. 
In zijn eigen gezinsleven met Miny waren er goede en 
slechte dagen, zoals overal. Zijn huis was een echt thuis 
voor hem, maar ook voor Richard, Bart en Michelle en 
voor Giséla en Jim. De hechte band met elkaar werd 
versterkt doordat hij altijd zei: Probeer met elkaar de 
draad van het leven weer op te pakken. Hij liet nooit de 
moed zakken, maar hielp anderen steeds over de 
drempel heen. 
Hij kwam thuis van zijn werk, boordevol met mooie 
plannen. Met Miny zag hij uit naar de komende tijd. 
Maar plotseling was hij In de greep van een ziekte, 
waartegen een mens niets kan en machteloos is . 
Miny, kinderen en kleinkinderen, Oma en iedereen 
moesten aanzien, dat hij in een hele korte tijd uit ons 
midden zou heengaan. 
Hij zelf bleef hartelijk en moedig, ondanks het verdriet in 
zijn hart. Hij was zelfs een steun voor wie op bezoek 
kwam. Hij zag uit naar het ontvangen van de H. 
Communie op vrijdagmorgen en na het ontvangen van 
het H. Oliesel zei hij dat hij nu goed kon rusten. 
In zijn eigen huis en door zijn eigen Miny en kinderen 
verzorgd, is hij vredig en dankbaar gestorven. 


