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Vaders uur was daar ... 
God heeft het zo gewi Id ... 

Toen de bomen, langs de slapende lanen van het 
ziekenhuis, hoog en stil reeds de nieuwe lentelucht 
trachtten te ademen, streed Vader in vol Ie over
gave zijn laatste levensuur . . . 
En in het bewustzijn niet gefaald te hebben 
schudde hij zijn moede hoofd . . . 
De laatste barricade op de weg naar Hierboven 
zou weldra worden weggenomen. 
Zonder één schrijnende klacht aanvaardde Vader 
het onvermijdelijke, sloeg de ogen op en nam 
zwijgend afscheid van de zijnen, die hij zo lief had. 
Van zovele verenigingen was Vader de spontane 
stuwkracht. Vol animo zette hij zich in voor ieder
een in weldoende eenvoud. 
Door ervaring getraind reageerde hij in bepaalde 
situaties op zijn eigen wijze, zijn conclusie trek
kend met een helder oordeel. 
Hoevelen deden een beroep op hem en nooit tever
geefs. 
In ongedwongen verstandhouding leefde hij met z'n 
trouwe medewerkers die hij wist te waarderen. 

Vader proefde het leed en de onmacht van de 
ander en was overtuigd dat een scherpe tong 
alleen maar verbittering geeft. 
In zijn gezonde dagen had Vader geen tekort aan 
levensvreugd, humor en energie . Maar ook de 
humorist kent de levenstraglek. 
In moeilijke uren van netelige kwesties had hij een 
ongekend Gods vertrouwen, zocht contact met zijn 
Schepper, wetend dat op de alarmlijn naar De 
Andere Kant "geen wachtenden voor U" zijn. 
Een vader vol warme menselijkheid hebben wij ver
loren. De beide kleinkinderen zullen hun opa mis
sen die met hen ravotte, speelde en zong. 
"Onze Pa" is niet meer en met hem zal er voor 
Moeder en voor ons veel zon gaan schuilen. Toch 
moeten we in barre ernst zeggen: ,.Voor Gods 
wegen Is er geen landkaart, en voor de toekomst 
geen verrekijker, maar èns pad loopt verder, we 
moeten door zonder Vader •. . " 
Laten we proberen te berusten - en aan zijn leven 
een mooie herinnering bewaren. 
Vader, wij danken U voor al uw zorg en liefde. 

Rust in vredel 


