
Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stierf 

't is vreemd, maar die vergeet je. 
't Is je dikwijls zelf ontgaan 

je zegt: ik ben wat moe 
en op een keer dan ben je aan 

je laatste beetje toe. 
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Onze goede vader en opa k~n terugzien op een 
heel arbeidzaam leven. Dag en nacht heeft hij met 
vreugde en ten dienste van zijn gezin, gewerkt 
voor zijn assu rantiekantoor. 
Het deed hem goed, dat naaste familieleden het 
later overnamen en dat de zaak zijn naam behield. 

Hij die door zijn werk onvoorstelbaar veel men
sen leerde kennen, maakte zich voor hen ook 
verdienstelijk als bestuurslid van verschillende 
organ isat ies. 
Mét moeder heeft hij ve le vakantie-reizen ge
maakt, volop genoten van de natuur en vooral ook 
van zijn klein- en achterk leinkinderen, die hem 
na aan het hart lagen. 
Eerlijk en rechtschapen was hij principiëel in z'n 
opvattingen in z'n gez in, maar all ereerst ook in 
zijn eigen leven. De Kerk bleef hem bijzonder 
dierbaar. 
Ook als lid van de bewonerscommissie van 't Dr. 
Ariënstehuis kwam hij vaak op voor de katholieke 
identite it. 
Tot op 87- jarige leeftijd maakte h.ij z ich daar in de 
kapel ook verdienstelijk als acolyth en lector. 
Na de dood van moeder en zeker toen zij n eigen 
krachten wat minder we rden, ging hij, haas t 
ongeduldig, uitzien naar de dag van Gods weder
komst. 
Wij vertrouwen, dat nu de belofte van Christus 
voor hem in vervullin g za l gaan: "Goede en 
trouwe knecht: kom binnen in de vreugde van 
Uw Heer!" (Mt.25,23) . 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter 
gedachtenis aan hem. 

Kinderen, klein- en achterklei~kinderen. 


