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Pa is geboren op de boerderij, heeft er al
tijd gewoond en gewerkt. Eerst samen met 
zijn vader, maar toen die ziek werd moest 
hij het alleen doen, en later samen met een 
van zijn zoons. 
Hij hield van zijn vee en de natuur. Als het 
even kon ging hij 's avonds of zondags als 
het weer goed was een wandeling maken 
door het bos en de weilanden. Aan niets 
doen en stil zitten had hij een grote hekel. 
Hij was altijd bezig, maar hoe druk hij ook 
was, toch maakte hij altijd tijd vrij voor een 
praatje. Wie het ook mocht zijn. 
Toen hij van de dokter hoorde dat hij niet 
meer zo hard mocht werken, moest hij zijn 
werk zoeken in kleine klusjes. Maar die 
vond hij al gauw. Elke avond ging hij z'n 
ronde doen langs het vee, tot de laatste 
avond dat hij thuis was. 
Voor zijn kinderen had hij alles over, wilde 
alles voor ze doen en vond het fijn dat het 
met hun goed ging. 

Als ze van het werk kwamen maakte hij 
altijd een praatje en wilde alle nieuwtjes 
horen. 
Zijn kleinkinderen waren hem alles, hij 
wachtte er altijd op dat ze even kwamen. 
Dan maakte hij even een wandelingetje met 
Alinde en kleine Stef. Zijn derde kleinkind 
heeft hij niet mogen zien, daar zat hij de 
laatste dagen naar uit te zien. 
Nooit heeft hij vermoed dat zijn leven zo 
snel zou eindigen. Hij voelde zich goed en 
met de berichten die hij kreeg, leefde hij 
weer helemaal op en maakte weer nieuwe 
plannen om samen weer wat te onderne
men. 
Voor zijn vrouw was hij een lieve goede 
man, die alles voor haar over had (wat ik 
hem ook maar vroeg). Samen hebben ze 
hard gewerkt op de boerderij, veel lief en 
leed gedeeld, dat ook aan hen niet is voor
bij gegaan. 
Hij zei altijd als je maar vertrouwen hebt in 
God, komt alles vanzelf goed. 
Het doet veel pijn, hem te verliezen en al
leen verder te moeten, maar met de ge
dachten aan hem zal het moeten lukken. 

Hennie rust in vrede, het is je van harte 
gegund, tot weerziens. 


