
Mama zal je ontzettend missen. Jullie wa· 
ren de laatste jaren onafscheidelijk. Ruzies 
kenden jullie niet. JUiiie waren groot in 
kleine dingen. Dit zegt allf'S over julll~ 
wedt'rzijdse liefde. Samen zullen wij ~iJi ' . 
grote verlies proberen te dragen. • 

Papa, jouw levenshouding. die altijd ge
richt was op eerliikheid. vertrouwen en de 
zorg voor een ander, zullen wij aan onze 
kinderen proberen over te dragen. 

Papa, bedankt. 

. 
" 

Voor uw belangstelling en medeleven 
danken wij U hartelijk. 

De famille 
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De hele dag had hij . ons klein" (Merian) 
qeholpen bij de verhuizinq . Tcyen de avond 
fierste hir in 1ijn eenqe naar huis: het was 
zijn laarste thuiskomst. 
Het kwam te onverwacht. Wij wilden hem 
nog zo graag in on~ midden houden. juist 
nu er weer twee kleinkinderen worden ver
wacht. 
Zij waren altijd zo zorgrnam of 1ate11 zelf 
in de 10rgen. We hebben er dan ook veel 
verdriet om gehad. dat papa zo ~til en te· 
leurgesteld werd. nadar hij werl<elons was 
geworden. Hij kon dit moeilijk accepteren. 
Uiteindelijk hebben zij samen toch hun draai 
weren re vinden. Daar z1Jn wij erg blij om. 

Ook wij genoten als 1e samen in hun wirre 
Skoda op \iSite kwamen . De kleinkinderen 
met name Frank. namen een erg belang· 
rijke plaats in zijn leven in. De omgang 
met hen ver10ende papa met zichzelf. met 
her leven Onrechr maakte hem vaak kwaad, 
een machteloze woede die hem ve1blrrerde. 
Typerend \'OOr hem was een apart soort 
plagende humor. die niet 1<'dereen even 
goed begreep. Wie hem goed heeft gekend 
weet dat hij een heel gevoelig man was. 
Van de natuur kon hij intens genieten Sa· 
men met Gerard bracht hij vele uren door 
in het \'eld. Alt!Jd bezicr met de dieren. de 
wei en de tuin. De moestuin had hiJ \'OOr 
vaderdag nog een exrra beurt ge9even 
Het liefst was h11 thuis. Vandaar dat hij 
geen behoefte had om op val-antie te gaan. 
.loat mie mer hier·. moesten we vaak ho· 
ren. 
Toch wisten wij, dat hij een stille wens 
had: een reis terug naar lndonesiê. Toen 
zij 25 jaar getrouwd waren, ging deze wens 
in vervulling. Samen met mama heeft hij 
van het weerzien genoten en herinneringen 
opgehaald. Na teruqkeer vertelde h11 ons 
vol trots. dat de plek waar hij indertijd ma
ma's foro had opgeprikt na al die jaren 
nog zichrbaar was. De jaarlijkse reünie met 
zijn dienstkameraden getuigt van een zeer 
hechte band. 


