


Ter nagedachtenis aan 

Mans Marsman 

Hcrmanus Hendrikus Marsman werd op 5 augustus 1932 geboren 
in Lettele. 
Hij trouwde op 11 oktober 1961 met Rick JaMen. 
Zij kregen 4 kinderen en 10 kleinkinderen. 
Zij waren er allemaal bij toen hij op 7 maart 2003 thuis overleed. 

Wij gedenken papa als een bescheiden man. 

Hij heeft altijd hard voor zijn vrouw en kinderen gewerkt. Hij 
stond ook altijd voor mij, zijn vrouw, en voor ons, zijn kinderen en 
kleinkinderen, klaar. Dat ging boven alles en daar mocht je hem 
niet voor bedanken; het was voor hem vanzelfsprekend. Voor papa 
betekende een gezin "onvoorwaardelijk houden van" en dus ook 
"onvoorwaardelijk zorgen voor". 

We gedenken papa als een gelukkig man. 

"Als icdert.>en zich eens alleen met z'n eigen zou bemoeien, dan zou 
de wereld een stuk tevredener zijn", was een van de standaard
wijsheden in het pakket dat papa had. 

Papa was tevreden, omdat hij wist dat er maar een paar dingen 
echt belangrijk waren in het leven: hij was gelukkig met zijn 
vrouw; trots op zijn 4 kinderen; trots op de 4 kinderen die hij er 
door de huwelijken van zijn kinderen bij kreeg; en beretrot<> op 
zijn 10 kleinkinderen, 5 meisjes en 5 jongens, en allemaal gezond. 
Het meest tevreden was hij als ze allemaal bij elkaar waren, bij 
mama en hem thuis. 

Papa hechtte niet aan dure dingen. 

Hij was blij met kleine dingen. Een mooi rapport, een tekening of 
een plakwerkje van een van zijn kinderen en later van zijn klein
kinderen was zoveel mooier dan welk ander duur cadeau. 
Vakantie betekende vroeger: samen thuis zijn met zijn gezin en 
dan wat wandelen en liet.sen. Vakantie betekende de laatste jaren: 
een panr dagen naar een van zijn kinderen toe, en daar werken of 
oppassen. 

Papa werkte aan zijn afscheid. 

Toen we wisten dat papa een tumor had met veel uitzaaiingen, en 
we ook wisten dat hij nooit meer beter zou worden, kon hij daar 
voor zijn doen toch gemakkelijk over praten. Maar nooit te lang, 
want het leven ging door, en zijn kinderen moesten vooral goed 
aan hun kindjes denken. Dat was allemaal veel belangrijker dan 
dat hij ziek was. 

Wel had hij het erover met mij, zijn vrouw. Al voor we wisten wat 
er precies aan de hand was. Vorig jaar zijn wc nog naar Lettele 
gefietst, waar hij opeens stopte bij de plaats waar hij zoveel voet
stappen had staan en zoveel had gewerkt. Vorig jaar zijn we ook 
naar Diepenveen gefietst, naar de plek waar we een jaar of twee 
hebben gewoond, nadat we uit Lettele waren vertrokken, en waar 
zijn kindjes zoveel voetstapjes hadden staan. 

Het licfät zou hij begraven worden, maar als de kinderen het 
graag wilden, mocht cremeren ook. Het "Avé Maria" zou hij graag 
horen en het liefst wilde hij een houten kruis, maar daar zag hij 
het ongemak wel van in, een eenvoudig kruis mocht ook. 

We mochten niet weten dat hij pijn had. Het ging allemaal wel. 
Maar stiekem was er toch wel heel veel pijn. 

Het afscheid van de kleintjes was het moeilijkst voor opa. Daar 
zag hij erg tegenop. Hij was wel erg blij dat we er allemaal waren 
en heeft ons allemaal, donderdag en vrijdag, in het ziekenhuis, bij 
het bedienen, nog eenmaal in zijn hoofd geprent. Gelukkig mocht 
hij vrijdagmorgen weer naar huis. Daar is hij vrijdagavond om 
23.25 uur bij ons overleden. 

Dank je wel voor alle fijne jaren samen, Mans 
Rick 

Je hebt het goed gedaan, papa 
Harrie, Tineke, Marian, José, Marielle, Gerard, Robert, Eric 

Je bent de allerliefste opa van de hele wereld 
Suzan, Lauren, Daan, Bart, Anke, Ilse, Jochcn, Luc, Mariken, 
Chi cl 

Wij danken icden.-en die mijn man, onze papa en opa, tijdens zijn 
ziekte met al hun goede zorgen, een kaartje, een telefoontje, een 
bezoek, in hun gedachten, met hun gebed, hebben gesteund. 

Riek Marsman.Jansen 
Kinderen en kleinkinderen 


