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Hij werd geboren te Beuningen op 28 januari 
1918. Op 75-jarige leeftijd is hij op 31 mei 1993, 
voorzien van de Sacramenten der Zieken , on
verwacht overleden. 
In de parochiekerk te Beuningen vond op 5 juni 
de gezongen uitvaart plaats. Daarna werd hij 
begraven op het kerkhof, aldaar. 

Vader zal in onze herinnering blijven voortleven 
als een man met een sterk verantwoordelijkheids
gevoel en plichtsbesef, maar ook als een man die 
hield van gezelligheid. 
Temidden van zijn gezin was hij een vader die 
veel hield van zijn vrouw en kinderen. Hij kon 
volop genieten van die momenten waarop zijn 
hele gezin bij elkaar was. 
De kleinkinderen namen in zijn hart een bijzon
dere plaats in en hij beleefde veel plezier aan hen. 
Daarnaast was de tuin zijn lust en zijn leven. Hij 
werkte er graag in en heeft er vele uren in 
doorgebracht. 
Het viel hem dan ook heel zwaar om te accepte
ren dat hij daar de laatste tijd in verband met zijn 

benauwdheid niet meer de kracht toe had. Hij 
wilde zo graag bezig zijn, maar kon het niet meer! 
Vader heeft zijn hele leven hard en lang gewerkt 
en hij stond erop om dan op tijd aanwezig te zijn. 
Dit gold echter ook voor andere zaken en afspra
ken. Hij was met recht watje noemt een man van 
de klok. 
Wij zullen hem missen en nooit vergeten. 
Gelukkig weten wij, dat hij nu verder leeft bij zijn 
God en daardoor ook bij ons; alleen anders. 
Moge God hem ook belonen voor alles wat hij 
voor ons en anderen heeft gedaan en betekend. 
Dat hij rust in vrede. 

Onze oprechte dank voor uw medeleven en 
steun na het overlijden van mijn dierbare man en 
onze zorgzame vader en opa. 

W.G.S. Sanderink-Hazekamp 
kinderen en kleinkinderen 


