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Vee wen neooen wij tussen noop en angst geleefd. 
Oaa' U nog zovee wtlOe onoe<nemen en rreema~en. 
eeK he: o ,;1a Uw tweeoe natuur om na e,ke tegens ag 
er telkens weer oovenop te komen. De aatste Jaren 
was nauweljks u1tz en; op enige verbeteri1g. maa' U 
ga' n1eï op Uw ro;svast ge oof was ee'l constante b<on 
van ;roost en steun waa'u t U de mcht pulie 011' te
genslagen te aanvaarden. Door dit vemoJwen werden 
we swaar QOI, de zorgen om onze Gerard net !Tonder, 
maar v.e, drage ,K. Doch vooral ooor de geweldige n
zet en betrouwbare steun van moeoer konoen 1ulhe 
sa'llen de vaak rroeil ,~E> weg gaa1 

Ondanks oe beperkiqen gedurende de aats,e Jaren. 
waa'dOOr nets r.ieer varze 'sorei<e~o was .... ~st U r,et 
name te ger. eten va1 de a eroaagse o nger. Oo pao 
met moeoer. bezoeken aan de kindere1. I< e nk1nderen 
o e kwaf"len logeren en de voge t.es: U genoo: er z cht
baar va'l. U lllclS wa's van a e f'a11e en wer JKteden 
en net vee e send r ei we en wee ,a1 ret gezin s:ond 
a1t110 voorop en. sarren met moeder, waren alle inspan
n nger gericht op de kinderen orr ze zoa s U het zelf 
verwooroce, voon; 1 ,e a:er ~on:er.. De noo,: af atenoe 
I efde en zorg voor moeder en ons waren ee1 constante 
ze~erhe1d. N1e: alleen oo scrool maar ook t~u s regelde 
en p arce u de za~en me: de gedre• er1e c r a"w· 
geze:ie o en ect'ltvaaro ghe o van een leraar. 

n Uw kara~ater lag besloten dat U zich moeilijk ~on 
u ten. W11 \', sten echte' we dat U ,rtens vee' ,a1 moe
der en ons he d. Ooi< de gedacrte aan oe ",ze waa·oo 
opa t1Jd en aandachi had voor z11n kle nk1nderen ver
vuld o~s met grote cankbaarne1d. 

WiJ er ezen l"e: U eer eve er goede man voor orze 
moeder, een zorgzame vader en een t,ine en trotse opa 
Vade' w11 z 1n U oorecn, darkbaa, voo' a es wa: U voor 
ons •ee1 gedaa,.. e~ betekenc. :-let a•sche d s reel 
moei 1Jk, 'Tlaa' U hebt Uw rus: meer oan ve•d1end 

Ja~. Ans. Tine~e er Tonny 




