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ln dankbare herinnering aan

FIANS ERFKEMPER
" 3 april 1912 t 4 april 2000

echtgenoot van

LEONIE ZEEGERS

0p dinsdag 4 april is hij stil en vredig van ons heen-

gegaan, onze pap. Gelukkig heeft hij dat zelÍ nauwelijks

kunnen merken, want de verstilling rondom en in hem

voltrok zich haast ongemerkt.

Pap was een heel bijzonder mens,

Het grootste gedeelte van zijn leven was hij getrouwd met

mam (57 laar) en woonde hij op Nieuw Einde.

Hij heeft het nooit gemakkelijk gehad.

Als kind en jonge man verloor hij zes broertjes en zusjes

én zijn vader, Vanaf zijn veertiende heeft hij hard moeten

werken,

De oorlog heeft diepe littekens in zijn ziel achtergelaten.

0m zijn gezin te onderhouden heeft hij altijd veel meer

moeten werken als gewoon was. Maar pap was een

gelukkig mens.

Pap was ook een heel rijk mens, Niet in materiële zin,

maar in die zin dat hij meervrienden had dan wie dan ook.

Hij wist wat echte vriendschap inhoudt en gedroeg zich

een heel leven lang zo, Dan krijg en houd je vrienden, Zijn

huis zat er iedere dag vol mee en het was er dan ook altijd

0p een heel bijzondere manier gezellig.

Voor zijn kinderen is pap eigenlijk altijd meer een oudere

broer geweest als een vader, Hij is zijn leven lang een lieve

ondeugd geweest ! Altijd in voor een grap en tot 0p zeer

hoge leeftijd vol van kattekwaad. Dat hield hem jong en

vitaal, En werkte aanstekelijk naar iedereen die bij hem

WAS,

Zijn vrouw Leonie was vanaÍ dat hij haar leerde kennen

tot zijn stille einde "de grote lieÍde", Hij gaf dat waar in

staat toe was, en meer,

De laatste jaren werd het stil 0m hem heen, door zijn

herseninfarct maar meer nog door het overlijden van bijna

al zijn vrienden. Hij miste ze steeds meer.

Gelukkig was zijn gezin inmiddels met B kleinkinderen

groter geworden, Dat was zijn nieuwe vriendenkring

waarvan hij genieten kon,

Een fijn mens is niet meer onder ons. Soms ondeugend

maar altijd vol liefde v00r iedereen om hem heen.

Pap, rust in vrede en bedankt voor alles.

De plechtige zeswekendienst is op zondag 21 mei 2000

om 9,30 uur in de Christus Koningkerk te Nieuw Einde.

De Íamilie dankt eenieder hartelijk v00r het betoonde

medeleven en de belangstelling,


