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Jouw naam, 
En heel jouw zijn, 

Je onafhankelijke geest, 
Kortom jij pap ... 

Hebt klank en toon gezet 
En de richting aangegeven 

Voor de wijze waarop 
Wij als de jouwen verder gaan. 

In het gemis nu 
Maar ook in het vertrouwen 
Dat leven pas léven wordt, 
Als er maar genoten wordt 

Jouw geloof in het onmogelijke 
Gevochten en geknokt, 

Lief gehad en veel gelachen 



Nooit meer zullen we jouw eigenzintiige uitspraken horen . Nooit meer zullen we jouw droge humor beleven. 
Nooit meer die soms impulsieve rei1voorstellen . Nooit meer zulke sprankelende momenten met jou. 

Nooit meer jouw eigen originele kijk iop zaken. En nooit meer jouw markante hoofd zien, jouw vaak diplomatieke en soms 
rechtlijnige commentaar horen en dq1n dat altijd toch weer haast jongensachtige lieve ..... 
Dat alles is met ons samen nu voorgoed voorbiJ . 

Maar we zullen proberen al die momenten heel dicht bij ons te houden. 

Al jullie lieve woorden, troostvolle g~dachten, kleurrijke verhalen en warme gebaren hebben ons ontroerd 
en erg gesteund. Het voelt goed omite weten dat mijn Dick en onze pap en opa, in zijn kleurrijke leven bij zo velen voor 
onuitwisbare herinneringen heeft ge:i:orgd. Het is fijn om erover te lezen, te horen of te praten. 
Die mooie momenten zullen we vooi altijd met elkaar blijven delen. 

Bedankt. Voor alles 

~ 
Nanri..ens : Ewout - Bregit - Jacqueline - Dick Jr - Monique 

ff/ichiel - Liedewij - Simone - Lucia - Sterre - Oliver 

Gerda Naafs-Witzel 



De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op 
donderdag 15 januari om 10.30 uur in het crematorium Enschede, ingang West, 

Usselerrietweg 40 te Usselo. 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren 
in de koffiekamer van het crematorium 

Correspondentieadres: Gwen Naafs - St. Gil/eshof 26 - 1066 PZ - Amsterdam 


