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Hij was nog veel te jong om al te gaan 
Maar hij heeft volop in het leven gestaan 
Hij heeft geleefd naar zijn zin 
En dat zat er op het laatst niet meer in 
Hij was een man van eenvoud en weinig woorden 
Rustig; liefdevol; gewoon; een geintje, 

zijn dingen die hem toebehoorden 
Zijn liefde bracht hij over op alle mensen 
Een betere man, vader en opa konden wij ons 

niet wensen 
Hij heeft ongeveer 43 jaar zijn leven gedeeld 

met Annie Ophuis 
Samen bouwden zij aan een goed thuis 
Lief en leed heeft hij met haar doorstaan 
Daarin heeft hij zeer zijn best gedaan 

Het huwelijk met haar heeft 3 kinderen gebracht 
Die ze samen goed groot hebben gebracht 
Nadat de kinderen het huis hadden verlaten 

en hij niet meer kon zorgen voor zijn familie 
Toen wilde hij graag hondjes; 

dat werden Anoeska en Kelly 
Dat waren net zijn kinderen zo zorgde hij ervoor 
Maar het wandelen met hen ging de laatste tijd 

ook niet meer door 
Toen kreeg hij kleinkinderen waar hij van genoot 
Hij hield zelfs de jongste nog een paar weken 

op schoot 
Die kinderen waren echt zijn lichtpuntjes voor 

het leven 
Daar kon hij nog veel lol aan beleven 
Hij was trots op zijn kinderen en dat was zijn doel 
Hij kon zijn leven nu afsluiten met een goed gevoel 
En al wilden wij hem natuurlijk nog lang niet kwijt 
Hij vond het nu gewoon Zijn tijd 
Dat verzacht een beetje onze wonden 
Wij hopen dat hij zijn rust heeft gevonden 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven zeg
gen wij u harteli1k dank. 

Annie Pilage-Ophuis 
Kinderen en kleinkinderen 


