
Het is moeilijk te begrijpen 
waarom zo vroeg, zo snel? 

Niemand onmisbaar? 
Voor ons ben je dat wel. 
Bedankt voor al het fijne, 
<lat jij ons hebt gebracht. 

Ter dankbare herinnering aan: 

JOOP VRERIKS 

l'Chtgenoot van Riki Vrcriks · Even. 

Hij werd geboren te Overdin kel op 18 mei 1929. 
In <lc kracht van zijn leven is hij op 8 juni 1989 

plotseling overleden. 
Op 13 juni was zijn uitvaart in de Q.L. Vrouwe 

van de Allerh. Rozenkranskerk, 
waarna in Usselo zijn crematie plaatsvond. 

Goede God en Vader, volgens onze berekening 
is hij wel te vroeg van ons heengegaan. 
Hij bruisde van energie, welke hij gebruikt heeft 
om er vele goede dingen mee te doen in zij n Ie· 
ven. Voor zijn vrouw, kinderen en klcinkinde· 
ren, eigenlijk voor alles en iedereen, was hij 
zorgzaam en vol aandacht. 

Zowel thuis als op zijn werk was hij opgewekt 
nadrukkelijk aanwezig en werkte hij hard en 
met veel plezier. Geen wonder dat hij bijzonder 
veel vrienden h ad. 
Als buitenmens, fietste en wandelde hij samen 
met Riki, graag in de open natuur, waar hij veel 
van hield. 
Hij had nog zoveel plannen, helaas heeft hij de 
tijd niet gehad, om deze ten uitvoer te brengen. 
Plotseling en onverwacht is hij, tijdens zijn lie
velingssport biljarten van ons heengegaan, het 
onbekende van de dood tegemoet. Met hem 
geloven we dat hij nu leeft in Gods nabijheid 
en dat hij daar in vrede is. 
Iedereen die hem heeft gekend, weet wat wij 
nu moeten missen. 

Lieve Joop, bedankt voor alles. 
Pa, bedankt, dat j ij onze vader en opa was. 
We vergeten je nooit. 

Voor de vele blijken van medeleven na hel plot
selinge overlijden van mijn man, onze vader en 
opa zeggen wij l! oprecht dank. 

H.F. Vreriks · Even 
Kinderen en kleinkinderen. 




