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Je hebt altijd tegen ons gezegd: "Ik wi 1 geen 
kasp lantje worden" maar niemand kon jou die 
zekerheid geven. Na zes weken strijd heb je zelf 
de besl issing genomen om ons te verlaten. 
Dankbaar zijn wij voor de laatste dagen waarop 
we nog met elkaar konden praten over alles 
wat j e dierbaar was papa, je kinderen, k lein
kinderen, Daan en je naasten. De laatste dag 
van je leven was je wel wakker maar ver weg 
en heel erg moe. 
Je had geen angst voor de dood gesterkt door 
je grote ge loof. 
Op deze momenten komen de herinneringen naar 
boven. De 33 jaren Kortenaerstraat en de p le
zierige tijd samen aan de Binnenveldweg. Bij 
jou was het altijd open huis. iedereen was 
welkom op e lk moment van de dag. Voor jou 
waren aandacht voor de ander, éénvoud, har
moni e en vroomheid de leidraad In je leven. 
Aandacht voor jezelf kon er nauwelijks af. Als 
je ziek was wilde je van een dokter niet weten, 
eigenwijs als je was. 
Bedroefd zijn wij maar tegel ijk ook dankbaar 
voor de mooie j aren. 
WIJ hebben genoten van jullie genieten en 

wees maar gerust voor papa zullen we zorgen 
zoals jij dat hebt gedaan. 
Mama bedankt voor alles, je was geweldig. 
Oma we vergeten je nooit. 

Lieve mam, 
Voor ons een lief, mam en oma 
en voor ieder een thuis. 
Moest je nu afscheid nemen 
na zes weken uit huls. 
Wij hebben gelachen, gehui ld. 
en zelfs hulzen geruild. 
Maar voor leder kruis was Jij 
altijd een thuis . 
Na 72 jaren waarvan 42 met pa 
kwam het moment dat Jij dacht "Ik ga". 
Wij zijn nu bedroefd maar ook 
zonder reden . 
Want waar jij nu zit 
ben je tevreden. 

Uw meeleven tijdens het ziekzijn en na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze mama en 
oma heeft ons erg goed gedaan. 

Herman Sieverlnk 
Kinderen en kleinkinderen 


