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Het plotselinge overlijden van deze goede 
vader overvalt ons allemaal. We begrijpen nog 
niet dat we vader nooit meer terug zullen zien. 

Met Christus roepen wij uit: Mijn God, mijn 
God waarom hebt ge mij verlaten?, Maar met 
Christus proberen wij ook te bidden: Heer, 
niet mijn wil geschiede, maar de Uwe. 

Vader was een echte huisvader. In alle rust 
en kalmte, zorgde hij voor zijn vrouw en kin· 
deren. Zacht van karakter als hij was had hl) 
nooit geen kwade zin. Nooit zou hij een kwaad 
woord van een ander zeggen. Nooit beklaagde 
hij zich, integendeel hij plaatste zichzelf altijd 
op de laatste plaats. 

De laatste zes jaar dat hij voor een hartkwaal 
voorgoed thuis was, waren een paar mooie 

jaren voor hemzelf en zijn vrouw. Altijd deden 
ze alles sam:in. Saman deden zij het huis
houden, samen deden z1J de boodschappen, 
samen gingen ze fietsen en wand:llen. En in 
de tijd die dan nog ov:?r was. was hij In zijn 
tuin bezig. 

Naast zijn zorg voor het gezin, heeft hij ook 
nog kans gezien om voor andaren k1aar te 
staan. Nooit deed men vergeefs een beroep 
op hem. Hij kon g:woonweg nooit weigeren. 

En zo zag men hem dikwijls langs de deur 
gaan met de collectebus voor Hartstichting, 
T.B. of Rode Kruis. Ook diverse vereningingen 
als Harmonie en Metaalboworkersbond, waar
van hij lange ti)d bestuurslid was konden altijd 
op hem blijven rekenen. 

Nu is onze goede vader voorgoed van ons 
heengegaan. Diep in ons hart zullen we altijd 
een mooie herinnering aan hem bewaren. En 
in ons gebed zullen we aan hem bll)ven 
denken. 

Voor Uw blijken van belangstelling, na het 
overlijden van mijn Innig geliefde man en onze 
lieve, zeer zorgzame vader, schoonvader en 
opa, zeggen wij U hartelijk dank 
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