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Je was een heel bijzondere man. Het rustpunt in ons 
gezin, degene die ons zoveel dingen leerde waarderen. 
Zo gingen we vaak zondags wandelen in hel bos en zat 
je muisstil met de kinderen op de hurken achter bosjes 
naar vogeltjes, eekhoorntjes en konijntjes te kijken. De 
schoonheid van de natuur, daar had jij zoveel oog voor 
Ook het varen in Friesland met een zeilboot was je lust 
en ie leven. Uren prutste jij aan de boot. 
Ook de waardering voor de eenvoud van de dingen s1erde 
jou. Ji1 was zo bi~ met kleine dingen. Je deed alles voor 
ma, de kinderen en kleinkinderen en je stond altiJd met 
raad en daad klaar. iedereen kon altijd bij jou terecht. 
Het woord gezelligheid had voor jou een belangrijke 
betekenis. Gastvrijheid, carnaval, feestjes en borreltjes 
hoorden erbij. 
Muziek maken deed je vaak. Een gitaar in de hand en 
even pingelen en meefluiten. Als het even kon speelde 
en danste de hele familie mee. Soms zette je de muziek 
keihard aan: dan zat ie op de rand van de stoel, met je 
voet op het ntme meebewegend. Jij hebt ons gezin zoveel 
gegeven. Niets was te veel. 

Zo ook in de vakanties. Jij was een meester in inpak
ken. De imperiaal op het dak van de Volkswagen, de 
juspan onder de zitting van de stoel. de slaapzakken en 
kussens op de achterbank en dan zelfs wij er nog bij. 
Later werd de imperiaal vervangen door de caravan. Het 
tweede huis1e. Je genoot als J0 met een opgestroopte 
broek en met blote voeten in een tuinstoeltje in een 
ijskoud beekje zat. Het zijn kleine voorbeelden van wie 
jij was. Zo zijn er nog heel veel dingen te noemen van 
wat jij voor ons betekende. 
De laatste jaren waren moeilijk. Voor jou en voor ons 
allemaal. Ma heelt jou jarenlang liefdevol bijgestaan. 
Dat heeft het zeker draaglijker gemaakt. Geklaagd werd 
er zelden, liefdevol verzorgd des te meer. Alles week 
voor jou; altijd was ze er voor je. Het personeel van 
afdeling Tuindorp van het Tnv1um was ook zeer lief voor 
jou en voor hun goede zorg z1Jll w11 zeer dankbaar. 
We zullen je hemneren in al J0 hoedangheden. Wat dat 
betreft ben je niet weg, je bent aDeen niet meer aanwezig. 

Jij was een gouden man met zoveel liefde 
m je, onze allerliefste schat. Je zit diep in 
ons hart en we zullen je ontzettend missen. 
Wij houden van je. Rust zacht. 

Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling na 
het overlijden en bij de crematieplechtigheid van Ooijer 
danken wij u hartelijk. 
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