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Een dankbare en fijne herinnering aan 

Leo van der Zande 

echtgenoot van 

Sini Oude Maatman 

Dag Leo, dag lieve papa en opa, 

Intens verdrietig zijn wij allen om het verlies van 
mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa. 
Leo kwam uit een gezin van tien kinderen , van 
wie hij de jongste was. 
Op zevenjarige leeftijd overleed zijn moeder. 
De reden waarom hij zijn vrouw Sini zo vaak 
mama noemde lag dan ook hier: hij heeft het 
vroeger te weinig kunnen zeggen. 
Hij wilde dit zijn kinderen graag besparen en 
zijn wens was dat hij eerder zou overlijden dan 
zijn vrouw Sini. 
Leo werd bakker en was tot voor veertien dagen 
nog dagelijks te vinden in de bakkerij . 
Uit het huwelijk van Sini en Leo • ze waren 43 
jaar getrouwd · werden vijf kinderen geboren, 
zijn grote trots. 

Om zijn huis en om zijn gezin had hij een 
onzichtbare muur gebouwd, zijn bezit waarvoor 
hij zijn leven lang heeft gezorgd. 
De laatste tijd voelde Leo zich niet goed en na 
een aantal onderzoeken bleek dat hij die vrese
lijke ongeneeslijke ziekte had. 
Hoewel hij nog van alles wilde doen, heeft hij 
zijn lot aanvaard. 
Na drie dagen vechten nam Leo in stilte 
afscheid van zijn gezin·. 
Hij gebruikte vaak het spreekwoord " Je krijgt 
kracht naar kruis". 
Voor ons is het allemaal nog maar moeilijk te 
begrijpen, maar we hopen dat ook wij kracht 
zullen krijgen . 
We kunnen hem op dit moment alleen nog maar 
bedanken voor zoveel mooie en fijne herinne
ringen . 

Voor al uw blijken van meeleven tijdens ·de ziek
te en na het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader en opa willen wij u allen hartelijk bedan
ken . 

G.H.M. van der Zande• Oude Maatman 
Kinderen en kleinkinderen . 


