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Paul is geboren op 7 oktober 1961 in Tilligte. 
Hij overleed op 5 oktober 1993. 

Na de uitvaartdienst, op 8 oktober in de 
parochiekerk te Tilligte, hebben wij zijn lichaam 

te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Toen hij 17 jaar oud was hebben wij elkaar voor 
het eerst ontmoeten vanafáedag zijn wij bij elkaar 
gebleven. 
fn 1985 was ons huis klaar en zijn wij getrouwd. 
We waren intens gelukkig, oolbl~· met elkaar en we 
zaten boordevol met toekomst nnen. 
Toen na 5 jaar Suzanne wer geboren was ons 
leven één grote zonnestraal. 
Na anderhalf jaar wisten we dat we nog een kindje 
zouden krijgen en ons geluk was nu helemaal 
compleet. 
Juist in die zwangerschap van Bjorn kreeg Paul 
pijnklachten en wat eerst leek op een onschuldge 
hernia, bleek een ernstige ongeneeslijke ziekte te 
zijn. In één klap .werd ons leven en onze toekomst 
verwoest en samen be\;!onnen we de zware 
machtelose strijd die we uiteindelijk toch moesten 
verliezen. 
Al onze familieleden en vrienden hebben ons ge
holpen, iedereen deed wat hij kon om samen met 
ons te vechten, maar de strijd was zo ongelijk. 
We hebben gebeden, gesmeekt, gehoopt en erop 
vertrouwd dat het misschien toch nog goed zou 
komen, maar de ziekte was sterker en Paul werd 
steeds zieker en zwakker. Heel langzaam moest 
ik steeds meer handelingen van hem overnemen 
totdat hij zelf niets meer l<on en zich volledig moest 
laten verzorgen. 
Altijd heeft hij voor iedereen klaar gestaan. 

Voor elk probleem op elk gebied wist Paul wel een 
oplossing. Altijd kon je een beroep op hem doen 
en nooit was hem iets teveel. 
In zijn schuurtje heeft hij veel mooie meubelstuk
ken gemaakt die nu als herinnering aan Paul in 
diverse huizen staan. 
Waarom moest Paul in de bloei van zijn leven uit 
zij'n jonge gezin worden weggehaald? 
E ke keer de vraag waarom en nooit zullen wij 
hierop een antwoord krijQ9n. 
Zijn werk op de vliegbasis heeft hij altijd met erg 
veel plezier gedaan en tijdens zijn ziekbed hebben 
wij en onze famüieleden erg veel steun gehad van 
zijn collega's. 
Het was dan ook Paul zijn wens dat zijn collega's 
hem naar zijn laatste rustplaats zouden brengen. 
Paul je was mijn lieve man, voor onze kinderen een 
liefhebbende papa en je was een geweld ge zoon, 
schoonzoon, broer, zwager en oom, en zo zul je 
ook altijd in onze herinnering voortleven. 

Lieveling je hebt je strijd gestreden 
je hebt je taak volbracht 
je hebt je rust verdiend. 

Rust zacht lieve schat, rust zacht. 

Voor de vele blijken van medeleven ondervonden 
tijdens de ziekte en na hetover1i,iden van mijn lieve 
man en onze papa betuigen WIJ u onze oprechte 
dank. 

Jarviy Baalhuis - Wubbema 
Suzanne, Bjorn 


