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Positiviteit, geduld , behulpzaamheid en zorgzaamheid zijn 
eigenschappen die van toepassing zijn op papa. 55 jaar 
stond je schouder aan schouder met mama waarvan 46 jaar 
als getrouwd stel. Naast een leven van werken als 
kantoormachinemonteur heb je altijd tijd gemaakt voor 
anderen. Door jouw steun kon mama ook actief zijn in de 
parochie en daarbuiten. Jullie vulden elkaar goed aan. 
Familie, vrienden en buren waren belangrijk voor je. Jaren 
heb je gekaart mei de vriendenclub, van de kaartpot samen 
op vakantie, een etentje of een weekend weg. 
Thuisgekomen konden jullie uren praten over de 
belevenissen. Jullie huis stond altijd open voor velen. 
Blij waren jullie met je kinderen, "met alle acht"zoals papa 
kortgeleden nog zei, daarmee aangevend dat kind.eren en 
schoonkinderen voor hem gelijk waren. 
Wat was je gek mei je kleinkinderen: uren heb je mei ze 
gespeeld, steeds maar weer, het was nooit te veel en "de 
kinderen wonnen altijd. Nooit deden we als kinderen 
vergeefs een beroep op oppascentrale Oude Lansink. Als we 
je hulp nodig hadden stond je voor ons klaar. Bij het groter 
worden van de kleinkinderen was je steeds geïnteresseerd in 
hun studie en bezigheden. 
Vijf jaar geleden kreeg je te horen dat je kanker had. Die 
boodschap was keihard maar je bent er niet door verslagen. 
Je hebt de ziekte gedragen als een heel dapper mens. 
Diverse operaties heb je doorstaan, nooit hoorden we een 
wanklank al was je wel eens verdrietig. De bezoeken aan het 

Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam waren niét altijd 
gemakkelijk, maar steeds weer putte je kracht en hoop uitje 
geloof. Elke avond legde jij je 'pakje' op het nachtkastje: "Nu 
moet Onze Lieve Heer er maar voor zorgen", zei je dan. Je 
bleef genieten van de mooie dingen van het leven. Telkens 
moest je een stapje terug doen maar steeds weer vond jij de 
kracht om te blijven zien watje nogwél kon. 
Het laatste jaar heb je steeds meer zorg nodig gehad, dankzij 
mama's liefdevolle zorg en jullie wederzijdse kracht kon je 
thuis verzorgd worden. De gesprekken met jou werden 
intenser en vaak kregen ze een filosofisch karakter, wat zullen 
we hier vaak aan terugdenken. Je probeerde altijd het goede 
in mensen te zien. 
Je hebt vaak gezegd: "As ik de Vox nig meer kan maak'n dan 
<loert ' t nig lang meer." Na de zomervakantie waren je 
krachten zo uitgeput datje dit inderdaad niet meer kon. Het 
viel je zwaar. Bijna drie weken geleden werd je zo ziek datje 
wist dat het einde hier op aarde in zicht kwam. Dankbaar was 
je voor alle hulp die je kreeg van doktoren en verpleging. 
Dankbaar ook dat je de tijd kreeg om heel bewust afscheid 
van ons te nemen. Iedereen die kwam kreeg een woordje 
van jou en werd bedankt. 
Je was klaar voor je laatste reis, vol vertrouwen en geloof in 
God. 
Ons echt loslaten was niet gemakkelijk, je wilde bij ons 
blijven zolang het kon. We vinden het fijn dat we deze laatste 
periode zo dichtbij elkaar en bij jou mochten zijn. 
In onze verhalen en gedachten zul je altijd bij ons zijn. 
Papa bedankt! 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden 
van Herman zeggen wij u dank. 

Zenderen, Annie, 
17 september 2002 Kinderen en kleinkinderen 


