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Ter nagedachtenis aan onze lieve man en helt 

LIEUWE VAN DER ZEE 

Geboren 24 december 1929 in Bakhui 
zen 
Overleden 27 november 1984 in Balk 
Sinds 17 oktober 1957 echtgenoot van 
Bodtna Rijpkema 

Voor onze begrippen te vroeg moesten 
we Lieuwe missen. Wat zijn heengaan 
voor ons betekent is voor ons niet in 
woorden uit te drukken. 

Lieuwe nam een belangrijke plaats in, in 
zijn gezin waar hij met zijn gezelligheid 
en zijn sympathieke belangstelling het 
middelpunt was, in zijn werkkring, waar 
hij zich als op en top vakman in zijn ele
ment voelde, en in het maatschappelijk
en verenigingsleven van de Balkster 
dorpsgemeenschap. 

Voor uw blijken van medeleven betuigen 
wij onze hartelijke dank. 

FAM. VAN DER ZEE 

Lieuwe trad niet graag op de voorgrond 
maar gaf zijn beste krachten met trouw 
en grote toewijding. 
Zoals hij punktueel en precies was, zo 
verwachtte hij dat ook van de mensen 
waarmee hij werkte. Lieuwe was een 
voorwerker en dat was hij zich bewust. 
Hij was opgegroeid in een tijd waarin 
het hard om hard ging en die periode te
kende zijn levensstijl. Hij kon met 
smaak vertellen over de tijd dat ze als 
jonge bouwvakkers op karwei waren. 

Het besef ernstig ziek te zijn bracht 
Lieuwe innerlijke strijd en zorg. Voor 
zichzelf, voor zijn vrouw en kinderen. Er 
kwamen donkere uren maar de trouw en 
de toewijding waarin Lieuwe als gezon
de kerel had gewerkt bleek het stevige 
fundament van hun gezin te zijn. De wij 
ze waarop hij, toen de strijd gestreden 
was, zijn ziekte droeg, maakte het kruis 
voor allen te dragen. Moge de herinne· 
ring daaraan kracht schenken aan zus 
en de kinderen. 

Trouw was een grote waarde in het Ie· 
ven van Lieuwe. Moge de Heer van de 
Schepping, de Vader van al wat leeft 
hem nu dragen in zijn trouwe en liefde· 
volle barmhartigheid. 

Lieuwe, rêst yn trede. 




