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"Vechten en verliezen . Ik heb een gelukkig 
leven geleefd. Alleen het was te kort! Rij
dend door de bergen. Samen met lny on
derweg. De filmcamera op de achterbank, 
intens genietend van elkaar en de natuur .... 
Ik was zo graag nog iets langer gebleven". 
Je hebt een oneerliJke strijd moeten leve
ren . Een strijd waarin we ondanks alles op
timistisch probeerden te blijven Het is nu 
voorbij. Te kort, maar intens hebben we de 
laatste maanden van je mogen genieten. 
Diep in ons hart heb je een speciale plaats, 
je zult altijd een voorbeeld voor ons blijven . 
Theo was een man, een jongetje van dertig 
zoals hij zelf altijd zei. iemand die altijd veel 
belangstelling toonde voor een ander. Uren 
hebben we met je gepraat. Uren heb je 
naar ons geluisterd. Zo heb je ons vaak de 
goede weg gewezen. Rustig, in je eigen 
tempo, leefde je je leven temidden van je 
gezin. Daar voelde je je gelukkig. Jij genoot 
van ons; lny, je kinderen en kleinkinderen, 

en wij genoten van jou. Je was voor ons 
een echte vriend. 
Je vijfenzestigste verjaardag werd voor jou 
een onvergetelijke dag. En veertig jaar ge
trouwd met lny, maakte je tot de gelukkig
ste man ter wereld. Blij zijn wij dat we dit op 
een speciale manier met je hebben kunnen 
vieren . 
Nooit vroeg je wat voor je zelf, altijd ging je 
aandacht uit naar de ander. Onrecht was 
een doorn in je oog en al mopperend pro
beerde je dat soms van je af te zetten. Vol 
humor trad je het leven tegemoet. Je was 
een gangmaker, een levensgenieter. Vaak 
hebben we met elkaar gelachen tijdens een 
potje Risk of een avond gezellig samen 
rond de tafel. 
Je was een unieke man. Al je goede kwali
teiten , tezamen met je lichtelijke overdrijven 
en dat kleine beetje eigenwijs maakte jou 
voor ons tot die speciale nuchtere persoon
lijkheid zoals wij je zo goed kenden. 
We hebben het moeilijk nu we jou moeten 
missen. We zullen nog heel vaak over je 
praten , huilen en weer doorgaan. We hou
den zo van je, waarom mocht je niet langer 
blijven .... 

Lieve Theo' 




