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De weg, die een mens moet gaan, is nooit 
vooruit te berekenen. Zover als in je 
macht ligt, wil je bepalen, hoe het leven 
verlopen zal. Maar je hebt het niet in je 
hand. 
Als je moet sterven, zoals Ben, dan besef 
je de harde realiteit daarvan. Menselijk 
berekend, is het veel te vroeg, voor hem, 
maar ook voor het gezin, dat een vader 
nog niet missen kan. 
We wisten wel, dat zijn gezondheid te 
wensen overliet, maar waarom het zó 
moest gaan, dat zullen we wel nooit 
begrijpen. 
Zijn vrouw en kinderen zullen verder 
moeten gaan, maar nu zonder hem. 

We zouden een antwoord willen hebben 
en tegelijk weten we, dat het niet te ge
ven is. We mogen niet zeggen, dat God 
het zó gewild heeft, want Hij wil alleen 
het beste voor de mensen. 
We zullen er daarom op moeten vertrou
wen, dat Hij ons niet in de steek zal laten. 
De verrijzenis van Christus zou ons dui
delijk moeten maken, dat leven doorgaat, 
ondanks de dood die ons treft. 
Voor papa gaat het leven door, ook al 
weten we niet precies hoe. En wij staan 
voor de taak om verder te gaan, zonder 
dat we het verlies weg mogen praten. 
Laten we vertrouwen op de Heer. Hij is 
mensen altijd nabij geweest. Géén van 
de mensen, die in Hem geloven, zal Hij 
ooit in de steek laten. 
Omdat we als Christen daarvan overtuigd 
zijn, mogen we voor papa vragen, dat hij 
mag rusten in de vrede van de Heer. 

Onze oprechte dank voor uw medeleven 
tijdens de ziekte en bij het overlijden 
van mijn lieve man en onze goede papa. 

familie Schoenaker 


