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We hadden je nog zo graag bij ons gehouden. Je 
was altijd zo sterk en daarom hadden we gehoopt 
dat je nog lang van de tuin had kunnen genieten, 
ook al zou je daar dan niet zoveel meer zelf 
kunnen doen . Het mocht niet zo zijn want onver
wacht ben j e na een korte ziekte van ons heenge
gaan. 
Samen met je gezin woonde je graag aan de Oude 
Postweg. Van daaruit ging je naar je werk bij Stork 
waar je 42 jaar lang als lasser je beste krachten hebt 
gegeven. Je was een goed vakman, je kon goed 
overweg met de collega's en met je onafscheide
lijke kiel aan, nam je er een eigen plaats in. 
Maar je was en bleef altijd een buitenmens. Je tuin 
en schuur aan de ljsbaanweg en je weide in 
Deurningen waren je eldorado waar je in je 
element was. Na je werk bij Stork heb je nog 15 
jaar mogen genieten van je hobby: werken op het 
land en in de tuin en het kweken van kerstdennen. 
We z ijn je echt dankbaar voor alles watje voor ons 

hebt gedaan. Ruim 42 jaar mochten we als echt
genoten l ief en leed delen en samen voor onze 
kinderen zorgen. Ons, je kinderen, stimuleerde 
je op school ons best te doen om vooruit te komen. 
We hebben fijne herinneringen aan de gezamen
lijke etentjes bij verschil lende gelegenheden. 
Alles deed je op je fiets . Je vervoerde er alles mee. 
Jeging ermee naar je famil ie, naar je werk en naar 
je land. 
Ook hebben we je mogen ervaren als een tevre
den mens, die dankbaar voor het leven was. Je gaf 
niet om luxe en je was gauw tevreden. Je kon niet 
tegen ruzie en hield van harmonie in je omge
ving. 
We hebben respekt voor de energie d ie je tot het 
laatst had. We konden dan ook niet bevatten dat 
in korte tijd je krachten afnamen en dat we van je 
hoorden: "Ik heb geen zin meer". We dachten dat 
j e nog wel op zou knappen maar jij wist beter: 
"Het wordt niet meer wat met mij", zei je. 
We z ijn bl ij dat je niet veel hebt hoeven te lijden 
en dat je zo vredig bent heengegaan. 
Op je 80-ste verjaardag hebben we voorgoed 
afscheid genomen. Je was altijd een gelovig man. 
Je bent nu bij God waar je zo rotsvast op ver
trouwde. 

Pa, bedankt voor alles. 

Ma, je kinderen en kleinkinderen . 


