
Sten·en doe je niet meens. 
maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stierf 

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

je zegt: ik ben irat moe, 
maar op een keertje dan ben je aan 

je laatste beetje toe. 
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Dedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons 
heeft betekend moeten we nu afscheid nemen van mijn 
lieve man, onze vader en opa. We vullen de leegte die 
hij achterlaat met verhalen en hcnnnenngcn, waarin 
hij voor ons blijft leven. 

Herinneringen aan een vitaal en levenslustig man met 
een groot gevoel voor humor. Druk met zijn baan als 
vertegenwoordiger, genietend van vakanties en actief 
met de sport. Zomaar een greep uit zijn leven Iemand 
die altijd klaarstond voor zijn gezin; zijn vrouw, de 
kinderen en kleinkinderen. 

In de bloei van zijn leven \\erd hij echter getroffen 
door een ernstige ziekte. Hoewel de pijn zijn leven 
beheerste, heeft hij er altijd voor gevochten er bo
venop te komen We hebben respect en bewondering 
voor de manier waarop hij daar in al die jaren mee is 
omgegaan. Nooit heeft hij zijn situatie geaccepteerd. 
Hij wilde een normaal leven leiden en niemand hoefde 
te weten hoe hij er aan toe was. 

De laatste jaren trok hij zich dan ook steeds meer uit 
het sociale leven terug. Hij had genoeg aan zijn fa
milie. aan de TV en een sigaretje. Toch bleef hij vech
ten om op de been te blijven. Helaas kon hij het zware 
gevecht tegen zijn zick.'te niet winnen en is hij over
leden. 

We zijn dankbaar dat hem nu een verder lijden be
spaard is gebleven en geloven dat hij op een plaats is 
aangekomen waar hiJ voor altijd gelukkig zal zijn en 
waar pijn en verdriet hem niet meer zullen raken. 

Heer geef hem de eeuwige rust! 

Voor al uw blijken van meele\en tijdens de ziekte en 
na het overlijden van Sjef willen \\e u heel hartelijk 
bedanken. 

Jos van Hannen - Zwerink 
kinderen en kleinkinderen 


