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Na een langdurige ziekte is rustig en tevre
den onze dierbare vader van ons heengegaan. 
Pijn en verdriet zijn hem niet bespaard ge
bleven en vooral het laatste jaar was moei
lijk. Hij was gedeeltelijk Invalide en totaal 
afhankelijk van anderen, maar juist toen heb
ben wij hem bewonderd. Hll klaagde nooit, 
vond alles goed en was dankbaar voor ledere 
attentie die men hem bewees. 
Hij genoot van de vele kleine dingen, die hel 
leven hem nog bood, bijvoorbeeld als Iemand 
hem hielp een sigaretje te roken. 
Vador heeft heel zijn leven hard gewerKt. Als 
aannemer heeft hij veel mensen gelukkig ge
maakt met oen nieuw huis, want alles wat hij 
afleverde was van hoge kwaliteit. Het was 
prettig met hem te handelen, want hij was 
uitermate betrouwbaar en eerlijk en zou nooit 
Iemand iets te kort doen. Alt Jd was hij be
reid anderen te helpen. 
Daarnaast wist hij nog tijd op te brengen om 

aan diverse verenigingen zijn beste krachten 
als bestuurslid of penningmeester te wijden, 
want hij was een sociaal voelend mens. 
Hij hield van gezelschap, maar had er ook 
behoefte aan op Zijn tiid alleen te zijn. 
Zojn grootste vreugde en trots waren zijn klein
kinderen, waarvan hij zichbaar kon genieten 
Nu is vader voorgoed van ons heengegaan. 
Maar wij zijn er van overtuigd dat vader In 
Christus de welverdiende rust en vrede ge
vonden heeft, want met Christus heeft hiJ 
geleefd, met Christus heelt hij geleden en 
daarom zal hij ook met Christus verrijzen. 
En wij die achterblijven zullen in ons gebed 
met hem verbonden blijven en hem altijd 
dankbaar zijn voor alles wat hij voor ons be
tekend heeft. 

Voor uw hartelijke blijken van medeleven, 
betoond na het overlijden en biJ de begra
lenis van onze dierbare vader, schoonvader 
en lieve opa. betu igen wij U onze oprechte 
dank. 

Ton en Marianne 
Jörgen, Kirsten 


