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Na de uitvaartviering in de H. Blasiuskerk te Beckum hebben we 
hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het parochiële 
kerkhof . 

Lieve Hennie, lieve Pa. 

Je had gouden handen, dag en nacht vol overtuiging werkend 
voor een ieder en alleman. Veel plezier een lichte humor, strak 
werk daar hield je van. 

Altijd een oprechte mening met behoud van respect voor mede
mens, "laat iedereen in zijn waarde en oordeel niet te vroeg" 
zei je dan. Je genoot van je gezin, je kleinkinderen, fami lie en 
vrienden. Zonder veel woorden en met een lachend gezicht. 

Pa, een bescheiden man, graag onder de mensen en betrokken 
bij de gemeenschap. Sport, gezelligheid, normen en waarden 
stonden bij jouw bovenaan. Met elkaar hebben we veel 
gebouwd, menig pilsje gedronken en gezellig nagezeten. 
Jaar in jaar uit, je genoot er van, nooit was het je teveel. 

De laatste maanden ploeterend en vechtend tegen een vrese
lijke ziekte. Het sloeg in als een bom, het was onbegrijpelijk. 
Misschien was de medi catie wel je grootste vijand in deze 
periode, het verschil tussen dag en nacht niet meer kunnen 
onderscheiden, de wereld op zijn kop en alles draaiend. 

Met heel veel liefde heb je onze hulp aanvaard, Ma je eeuwige 
maatje dag en nacht aan je zijde. Je gaf vaak aan, "jongs, jongs 
wat buij d'r toch drok met". Na alles wat jij voor ons hebt 
gedaan was dit wel het minste wat we terug hebben kunnen 
doen. 

We hebben de laatste weken nog mooie wensen kunnen ver
vullen en hebben alles met heel veel liefde gedaan. Je was 
ontzettend bang voor het eind "hoe za l het aflopen", "jongs, 
jongs wat bun ik meu, dit heult ja gin mens vol". We hebben de 
afgelopen weken intiem kunnen praten en intens kunnen ge
nieten. Je laatste uren hebben we met zijn allen doorgebracht. 

Lieve Hennie, Pa, bedankt voor alle mooie jaren, we zijn 
dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan en zul len je 
nooit vergeten. 

Wij willen een ieder bedanken voor de steun en medeleven 
tijdens het ziek zijn van mijn li eve man, onze zorgzame vader en 
trotse opa. 

Minie Waanders-Assink 
Kinderen en kleinkinderen 


