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Wij houden in herinnering 

Rien van der Maas 
echtgenoot van 

Vanja Anastasova 

Geboren te Ste llendam, 27 maart 1941 en 
overl eden te Veghel, 23 maart 1997. 

Na de dienst in de kerk van het 
H. Hart van Jesus begraven op Zuidergaard 

op Witte Donderdag 27 maart 1997. 

Lieve Pap, 
Wij zouden nog zoveel aan je wi llen vragen, we 
zouden nog zoveel met je willen beleven. we 
zouden je nog zo vaak wi I len vasthouden, maar 
helaas mocht dat niet zo zijn. 
Je was zo trots op ons, trotser kon een vader 
op zijn dochters niet zijn. 
Jij hebt ons geleerd altijd optimisti sch te blijven 
en dat je met eenvoud ook gelukkig kan z ijn. 
Wij willen je voor alles danken wat jij voor ons 
hebt gedaan, en vergeet niet dat wij ook trots 
op jou zijn . 
Wij be loven hee l goed voo r mama te zorgen, 
maak je maa r ni et bezorgd. 
Vaarwel is ni et het goede woord, wij zeggen 
li ever: 'Tot ziens li eve Pap." 
Een dikke zoen en een knuffel van je dochters. 

Tanja en Lenka. 

Lieve Rien , 
Bijna tweeëntwintig jaar hebben we alles samen 
gedeeld. 
We gingen samen graag op vakantie naar 
Joegoslavië en Oostenrijk. 
Oostenrijk dat was het toch voor jou, de bergen 
en de rust daar, daar kon je uren over praten. 
Behalve serieus was je ook een ontzettende 
grappenmaker. 
Je wist bij jou nooit, of je het meende of dat 
het weer een grapje was . 
Samen konden we uren in de tuin hobby'en en 
dan genoten we uiteindelijk van het resultaat. 
Je hield ook van mooie auto's. Iedere week 
werd de auto grondig gewassen totdat hij weer 
blonk. 
Jij zag overal de zonnige kant van in , vandaar 
jouw koosnaampje voor mij "Sonce", wat zon
netje betekent. 
Rien , bedankt voor alles en ik kan het niet vaak 
genoeg zeggen, maar nu zeg ik het toch weer: 
" Ik hou van jou, voor altijd' " 

Je Sonce. 
Rust nu maar in vrede. 

Aan iedereen harte lijk dank voor de belang
stelling en het meeleven bij zijn heengaan. 

Vanja van der Maas-Anastasova 
Tanja en Frank 
Lenka en Thiërry 
C. J. van der Maas 


