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Je was zo bhJ, Pa. toen 1e weer thuis uit het zieken
huis was. 
En we hoopten nog op een f11ne tojd samen, maar 
zelf wist 1e, denken we nu, wel beter. 
811 het horen van je toch nog onverwachts heen
gaan zei een schoonzusje: "hij was de beste en 
fijnste man die ik ooit heb ontmoet 
En dat was ie· een intens goede echtgenoot en 
vader; een f11ne opa en overgrootvader alt11d 
belangstellend en zorgzaam voor anderen. 
Allemaal hielden we van 1e. 

Vong 1aar z11n 1ull1e samen nog naar ie priester-zoon 
in Amerika geweest. Ook daar heb 1e vele goede 
vnenden die je kennen als een gezellige man met 
een speciale gave om te genieten van de mooie 
dingen 1n het leven en de natuur 

Vader was een man van groot geloof. Z11n sterk 
GOdsvertrouwen was a!t11d du1deh1k en nooot tever
geefs. 

Samen met Moeder heelt hij ons, zi1n kinderen en 
kleinkinderen, een onvergetelijke jeugd gegeven. 
Waren wij blij. hij was het ook; hadden wiJ verdriet. 
Pa had het met ons H11 was een voorbeeld en steun 
in alles. WiJ waren bevoorrecht hem als man, vader 
en vriend te hebben; nog meer bevoorrecht om hem 
zo lang 1n goede gezondheid bij ons te mogen hou
den. 

Ons Mam kijkt dankbaar terug op bijna zestig geluk· 
k1ge huwelijks1aren. 
Z11n kinderen en kleinkinderen houden 1n hun hart 
een onvergete 11ke hennnering aan een geweldige 
Vader en Opa 

Bedankt, lieve Man, voor al deze goede 1aren die 
we samen mochten delen. 
Dank je, Pa, voor al je zorgvolle helde en fijne vriend· 
schap. 
Dank je, Opa, we zullen ie erg missen. 

Onze oprechte dank voor uw medeleven b11 het 
overlijden van mijn lieve Man; van ons Pap en van 
onze Opa. 

M J van der Paaien - Hurkmans 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


