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"Een mensenleven duurt zeventig jaar 
en als je sterk bent tachtig. 
Het meeste daarvan is moeite en ver
driet en opeens is het uit en trekken 
we heen." Psalm 90 
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Vader hoorde bij de hele sterken. 
Bijna 85 jaar mocht je worden . 

Je was een man van weinig woorden ; 
niet iemand die op de voorgrond trad , 
maar je hebt je daadwerkelijk ingezet 
voor je g_ezin. 
Na het overlijden van moeder, mocht 
je nog bijna tien jaar in ons midden 
zijn. In je geloof vond je kracht 
en steun. 

Toen je geestelijke krachten afnamen, 
kwam je in het verpleeghuis ,, 't Kleyne 
Vaert", waar je met veel liefde ver
pleegd werd. De laatste jaren zijn voor 
jou niet gemakkelijk g,eweest. 
Je voelde dat je het allemaal niet 
meer zo goed wist ; dat maakte je erg 
verdrietig en eenzaam, ondanks het 
dagelijks bezoek van je kinderen . 
Wél was je altijd dankbaar als we bij 
je kwamen en je .uitte dat ook, door te 
zegg_en: ,, fijn dat je nog even gekomen 
bent." Vader, wij zijn dankbaar voor 
alles wat je voor ons gedaan en bete
kend hebt. 
Wij hopen en bidden dat God. - die 
jouw rusteloos zoeken en niet kunnen 
vinden kende, - je nu zal opnemen in 
Zijn Hemels Vaderhuis. Moge Hij je de 
rust, de vrede en de vreugde geven . 
waar je zo intens naar gezocht en ver
langd hebt. Dat je nu voor altijd deel 
genoot mag worden aan de Paas
vreugde van de Verrezen Heer. 

U en iedereen die, op welke wijze dan 
ook hun medeleven hebben betoond, 
voor en na het overlijden van onze 
lieve vader en opa, zeggen wij langs 
deze weg, hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


