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Het einde van jouw leven, 
wat heeft het jou gegeven' 
Je groeide als oudste op in een gezin van dertien 
kinderen. Hoewel je dat misschien niet zo liet 
blijken, bleef je familie altijd belangrijk voor jou. 
Je was niet iemand die op de voorgrond wilde 
treden en staan. Je was een man van eenvoud. Je 
genoot van je jeugd, het kattekwaad, het voetbal
len. Je leerde moeder kennen, met haar stichtte 
je een gezin, moeder en jij hadden het goed met 
elkaar, deelden lief en leed, doorstonden goede 
en slechte tijden, waren gelukkig en hecht. 
Het leven was vaak niet gemakkelijk, zorg had je 
om moeder, haar gezondheid en jullie kinderen. 
Groot was je verdriet toen je zonder moeder ver
der moest. 
Je doorstond alles door te blijven hopen en gelo-

ven. Het geloof was belangrijk en gaf veel steun. 
Al vroeg meldde je je aan als misdienaar. Ook 
werd je lid van het herenkoor en bleef dit tot het 
zingen niet meer ging. 
Je werd ervoor beloond met het erelidmaatschap 
van het koor en het erediploma van de 
Gregoriusvereniging vanwege 40 jaar inzet voor 
de kerkmuziek. Jouw leven was een werkzaam 
leven. Gelukkig heb je zo'n leeftijd bereikt dat er 
vele jaren restten om te genieten van je vrije tijd. 
Tijd die je aanvankelijk vulde met taxi rijden en 
later met de zorg voor moeder. Veel tijd ging op 
met het oplossen van puzzels. Je hield niet van 
veel regen en niet van veel zonneschijn. Het liefst 
bewandelde je altijd de gulden middenweg. Zo 
heb jij getracht je weg in je leven te vinden. 

Pa, je hebt je levensweg bewandeld en van je 
leven genoten. We nemen afscheid van jou en 
hopen dat je ook in het hiernamaals jouw weg 
zult vinden samen met moeder. 

Pa, bedankt! Liefs! 

We danken iedereen die aan vaders leven zin en 
waarde heeft gegeven. 

Kinderen en kleinkinderen 


