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Het plotselinge heengaan van onze vader heeft 
ons allen diep geschokt. Wij zullen hem erg 
missen, temeer omdat hij de laatste jaren altijd 
thuis was, en ongemerkt het middelpunt van de 
familie was. 

Hij leefde slechts voor zijn vrouw en kinderen. 
Met grote zorg en toewijding heeft hiJ zijn kin
deren opgevoed en begeleid. Ook toen zij ge
trouwd waren, volgde hij ieder van hen met 
grote aandacht en belangstelling, en met vader
lijke wijsheid hielp hij hen met raad en daad. 
Het deed hem altijd veel genoegen dat zij zo 
trouw en veelvuldig thuis kwamen. 

Ondanks dat hiJ de laatste jaren erg aan huis 
gebonden was, leefde hij intens mee met heel 
het dorpsgebeuren. Hij had van nature een milde 
humor, en het was altijd de moeite waard om 
naar zijn verhalen te luisteren. Ook hield hij van 
de natuur, en vond een groot verzet In zijn 
vogels. 

Ondanks dat hiJ door zijn handicap toch wel 
erg hulpbehoevend was, wilde hij niemand tot 
last zijn. Wat hij zelf kon doen. deed hiJ alleen. 
Daardoor was ook zijn laatste ziekte een groot 
kruis, des te zwaarder omdat hij het alleen 
trachtte te dragen. 

Wij zijn wel bedroefd door zijn plotselinge heen
gaan, maar we mogen God ook dankbaar zijn, 
dat Hij hem waarschijnlijk voor veel pijn en 
lijden gespaard heeft. 

WIJ mogen geloven dat hiJ nu in Christus de 
welverdiende rust en vrede gevonden heeft. 

Voor Uw blijken van belangstelling na het over

lijden en bij de begrafenis van mijn beminde 

man en onze zorgzame vader en opa, betuigen 

wij U onze oprechte dank. 
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