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Na het tragische heengaan van onze Arno, 
worden we opnieuw overvallen door een grote 
droefheid, onze lieve vader is plotseling van 
ons heengegaan We hadden zelfs geen tijd 
meer om nog afscheid van hem te nemen 

We kunnen alleen maar aan God vragen of Hoj 
ons wil troosten In ons groot verdriet 

Vader was een hard werkende mens. Voor zich
zelf had hij geen enkele behoefte. Zijn vrouw 
en kinderen stonden altijd voorop. Voor hen 
heeft hij dag en nacht gewerkt met grote 
plochtsbetrachtong. 

Hij was ook een vroom mens. Trouw kwam hij 
iedere week mat zt;n gezon naar de kerk en 
hij hield hen altijd voor dat God boven alles 
gaat on hot leven. 

Ook buiten zijn gezin was hij actief. Jarenlang 
heeft hij zich beijverd voor Herwonnen Levens· 
kracht en meer dan 25 jaar was hij secretaris 
van de Bond. 

Lijden en verdriet zijn hem niet bespaard ge
bleven. Hij had leren leven met een handicap 
tengevolge van een ongeluk. HIJ wilde altijd 
werken, ook al werd hij nog al eens geplaagd 
door ziektes. Maar het ongeval van zijn zoon 
had hem toch wel voor goed geknakt. 

Gelukkig bood het leven ook voor hem veel 
zonnige kanten. In kaarten en vossen vond hij 
de nodige ontspanning Hij kon zo heerlijk 
plagen en stoeien en 1n Wigo vond hij zijn 
liefste speelkameraadje. 

Wij geloven nu dat vader in Christus de eeuwi 
ge vrede en vreugde gevonden heeft en daar 
zal geen pijn zijn en geen verdriet; daar zal 
God hem omgeven 

En on ons gebed zullen wij ean hem blijven 
denken en met elkaar verbonden blijven. 

Voor Uw b ijken van belangstel! ng betoond na 

het plotseling overlijden en bij de begrafenis 

van mijn inniggeliefde man. onze lieve vader, 

schoonvader en opa. betuigen wij U onze op

recht dank. 
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