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Lieve pap, 

Je was een lieve. zorgzame vader Het gezin en de kinderen stonden bij jou op de eerste 
plaats De gezelligheid die je daar vond was voor JOU erg belangrijk. Je genoot ook erg van 
onze uitjes naar de Zwaan waar we menig gezellig avondje met elkaar doorbrachten. De 
laatste 1aren na mams overlijden waren voor jou echter LWaar. Je voelde je erg verbonden 
met haar en miste haar erg . Je zag 1ezelf altijd nog als haar echtgenoot en niet als 
weduwnaar. Je vond eerh1khe1d erg belangrijk en 1e had een erg groot plichtsbesef. Je was 
trouw aan 1ouw principes en met zelden koos je daarom een moeilijke weg. Je wi:is erg 
begaan met de mensen om ie heen en 1e had voor iedereen een vr1endell1k woord en een 
luister end oor. Veel mensen deden een beroep op je voor advies of r aad. Alt11d gaf Je dan 
oprecht en bescheiden je mening. 

Hoe ie zelf tegen het leven aankeek, blijkt uit de volgende aantekeningen die ie ons naliet: 

Als we de 1aren die nu achter ons liggen overzien , dan zijn er ongetw11feld momenten. die 
we graag opnieuw zouden willen beleven . Er z11n er ook die we zo snel mogeli1k voorgoed 
zouden willen vergeten, maar ook deze momenten behoren tot de voorb11e 1aren. Ook de 
kwade en p11nli1ke dagen , de dagen van leed en verdriet, hebben hun zin en hebben ons 
hopelijk tot w11zere en mildere mensen gemaakt. Hoe we het echter ook wenden of keren 
het moment van terugblikken is en blijft slechts een momentopname; een momentopname 
waarin 1e bewust bent dat alles vervloeit, dat 1e de t11d niet kunt vasthouden, dat de t11d 
genadeloos voortvloeit gelijk het verouderingsproces 1n ons lichaam. Tijd 1s kenneh1k meer 
dan een opeenvolging van jar en. In wezen is tijd de onverbiddelijke voortgang van het leven 
zelf. Zaken overdoen is er niet bij. W el blijven er de herinner ingen, die we elkaar door
vertellen 1n verhalen en anekdoten. Deze dagen stellen ons voor heel wezenlijke vragen, 
vragen als: hoe gaan WIJ om met de ons nog gegeven t11d van leven, wat leren we van onze 
persoonli1ke levensgeschiedenis en welke invloed heeft deze op ons toekomstig handelen? 
Durven we het aan met open ogen, open handen en een open hart de dag van morgen - de 
eerste dag van het volgend levensjaar - tegemoet te treden? Hoe zullen we morgen - en 1n 
de verder ons nog toegemeten t11d - de dragers z11n van de boodschap van Christus, van 
zi1n heil, in een wereld die soms zo sterk getekend 1s door onheil, waarin ons menselijke 
bestaan zo intens kwetsbaar 1s en onze samenleving zo broos. Wat en hoe sterk zal de 
hoop zi1n die in ons leeft en die we uitdragen? 

Pap, bedankt voor alles. Het was goed . heel goed. 

Anke en Mart11n 

Herman 


