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Lieve Leo, pa en opa, 
Wat laat jij een leegte achter. 
Het is nu voor ons ondenkbaar dat we verder moeten zonder jou, maar we zullen zeker 
kracht putten uit de mooie herinneringen die jij achter laat. 
Zoals die keren dat je ons mee nam om heel vroeg in de ochtend de herten en reeën 
te bewonderen in het Haaksbergerveen, te wandelen bij het Buursermeertje, tamme 
kastanjes te rapen bij de watermolen in Eibergen, de gevallen bladeren in de herfst of 
die mooie zonnestraal in de zomer te bekijken . Seizoensgebonden mooie en 
waardevolle gedachten aan jou . 
Je hebt ons duidelijk geleerd dat geluk niet in grote of dure dingen zit. 

Je was een man van weinig woorden en toch voelden mensen een warme verbintenis 
met je. Dat was jouw kracht. Je had niet veel woorden nodig voor een goed gesprek. 
Samen met ma gaf jij ons een onbezorgde jeugd, een warm nest. Later ook aan je 
kleinkinderen. Jij was trots op hen en zij op jou. 

Je stond altijd voor een ieder klaar. 
Eerst als taxichauffeur, later als chauffeur op een ambulance en toen je grote droom: 
uitvaartleider in je eigen uitvaartcentrum. Wat was je trots op Uitvaartcentrum Startman 
en wat heb je genoten dat je in oktober het tienjarig jubileum daarvan mee kon 
vieren. Je wilde er altijd zijn voor anderen en cijferde jezelf daarbij helemaal weg. 
Door jouw beroep kon je mensen nog meer warmte en zorg bieden. 
Wij hebben een enorme bewondering voor jouw manier van leven. 

Geven , maar niet nemen. Niet klagen, maar dragen. Deze spreuken zijn op jouw lijf 
geschreven, zelfs toen je ziek werd . 
Je hebt tot het laatste er alles aan gedaan om zo lang mogelijk bij ons te blijven . 
Terwijl wij om je heen stonden moesten wij je laten gaan. Dat er meer is tussen 
hemel en aarde heb je ons bij je vertrek laten zien . Het geeft ons troost en kracht 
omdat wij, door wat je met ons deelde, weten dat we elkaar ooit weer gaan ontmoeten. 
Lieve, tevreden man, geweldige vader en trotse opa: 
bedankt voor veel , voor heel veel .... 

'Ik ben niet uniek' gaf jij ons aan. 
Voor ons blijf jij meer dan uniek. 

Wij danken u allen voor uw aanwezigheid, medeleven en steun. 

Annie Startman , 
kinderen en kleinkinderen 

Haaksbergen, 27 december 2013. 


