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Va<ler, je w.is iemand die graag mensen om 
je heen had. Velen zullen zid1 jouw ,·erlukn 
herinneren. want ve1tellen kon je als dt• 
beste. Kind<.:ren \\aren je meest dankbare 
1od1oorders. Jarenlang schreef je \'OOr de 
krant en vele wllen tek~t vloeidt:!n er uit je 
vulpen. Je was een echt ge,·oebmefö, 
iemand die van de dagelijkse dingen mtens 
kon gemeten, vooral ook van de natuur, de 
bloemen, de vogels en de bosSèn. Op je 
fiets wht 1e alt1,d dt! paad16 'binnendoor' te 
vinden, die ~tee\':l~t uitliepen op een grote 
omweg . .\laar gezellig was het altijd. 

Urenlang knubekle je in de schuur en op Jt' 
hobbyk1menjc. Van de meest simpele m;tCe· 
rialen maakt<! je je persoonlijke weggeve1tjc 
voor je vrienden en bekenden, en ebt waren 
er \'elen. 
Ook de familieband stond hcxig in het v:ian· 
del. ,\Ja:ir één \'oor één \'erdwenen je broer~ 

en zussen uit je omgc\·ing. En toen Tante 
:\'el als laatste wegviel, gaf 1e een bed eigen 
en ingrijpend<:! wending aan jouw leven. 

Het was met gemakkelijk. Maar gelukkig 
had je lie,·e men>en om je heen, die 1e door 
dik en dun hebben ge.,tcund in alles wat er 
gebeurde. \\"e zijn ze dankb.1.1r voor wat ze 
hebben gedaan voor Jl'. Rustend in je stoel 
hebben wt:! je ge\·ondt:!n, met een lekker 
beschuitje in je handen. Kalm en stilletjes 
ben je zo \'ertrokken naar de Man waarop je 
altijd vertrouwde. 

Vader, zonder je zelfrespect in te leveren 
ben je op weg gcga:in naar je broers en 
zussen, die :,amen zaten te wachten totdat 
de kring ge,loten was en de feeqdans kon 
beginnen. Geniet ef\";lll, we gunnen je het 
allerbeste 
\'ader, harcstikke bt'Öankt ,·oor wie je was 
en wat je voor on' det•<I. 

\\'ij bedanken alle mensen die samen met 
ons afsçheid \'an je hehlwn genomen. 
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