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Toen de dood zich aankondigde, heeft Sjef 
dit heel bewust onder ogen gezien. Hoe 
moeilijk 't ook was, hij heeft vanaf het be
ging aanvaard wat voor hem was weggelegd. 
En hij richtte zich helemaal op de dingen 
van blijvende waarde: hij zocht en vond zijn 
grote steun in het geloof, bekeek het leven 
en al, wat daarin is, met gelovige ogen. Zo 
kon hij de betrekkelijkheid beleven van 
veel aardse ,:aken, maar ook heel diep ge
nieten van kleine lieve en mooie dingen in 
't leven. En vooral: in die gelovige overgave 
kon hij de verbondenheid met andere men
sen heel zu ivcr beleven; -hij wilde verzoend 
met alles en met iedereen uit 't leven weg
gaan. 
Hij voelde zich getroost en gesteund door de 
nabijheid van zijn kinderen, waar hij zo trots 
op was. Ook had hij fijne momenten met 
zijn kleinkinderen: hoc genoot hij bijvoor
beeld nog van de doop van de twee aller
kleinsten tijdens zijn ziek te. 

En vooral vond hij steun in de blijvende aan· 
wezigheid van de allerliefste. Samen gingen 
zij beiden de weg naar zijn dood, niets hoef
de onbesproken te blijven. Samen konden 
ze stilstaan bij het leven, dat achter hen lag, 
dat leven met zijn zorgen en wedervaardig
heden, zijn vreugde en verdriet, de goede 
en slechte dingen van al die jaren, die ze 
samen mochten beleven. Samen konden 
ze ook vooruitkijken over de grens van de 
dood heen en zo konden ze verwachtings· 
vol blijven leven met uitzicht op eeuwig 
leven: de hemel kwam al reëel nabij in 
hemelse voorsprekers als Sint Gerardus en 
Sint Jozef. 
Wij kijken dankbaar terug op het leven van 
deze goede mens met zijn gevoelig hart, 
die zo blij was met hartelijkheid en deze 
tot 't einde toe aan anderen bleef schenken. 
Hij moge bij God voorgoed gelukkig zijn. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven onze oprechte dank. 

De familie. 




