


Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een
heel bijzonder persoon.
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Henny Wi ngelaar-Bessems

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je
goed wanneer je iemand die je lief hebt, missen
moet. Langs deze weg willen wij onze dank betuigen
voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm
dan ook, tijdens zijn ziekte en na het overlijden
van mijn man, onze vader en fantastische opa.

Henny Wingelaa r-Bessems
Kinderen en kleinkinderen

Lieve John,
De zaak, kinderen en kleinkinderen waren alles in
je leven. Altijd was je in de weer. Op zondag was
dan ook jouw dag waarop je kon genieten van de
ritjes op de motor, de schietsport, een spelletje of
gewoon de tv. Voor een man die nooit klaagde en
nooit ziek was kwam de uitslag op 5 december
2O14 als een schok. Zoals je was ging je dit gevecht
met twee handen aan.

Met een eigen gevoel voor humor, humor die uit-
eindelijk centraal bleef staan zodat deze onwerke-
lijke situatie draaglijk bleef . Dapper en moe gestre-
den kon jij ondanks je optimisme deze ziekte niet
overwinnen. Een gevecht tot het laatste moment.
Eén ding weten wij zeker als jij dit niet kan, kan
niemand dit. Afscheid nemen is moeilijk, wetend
dat woorden niet volstaan. Elk van ons zou zljn
eigen verhaal kunnen schrijven over wat je voor
ons was, nog voor ons bent en blijven zal.

Wij zullen straks nog een keer proosten op jou
leven, dankbaar met het feit wat je ons altijd hebt
gegeven.

Jouw twee hard werkende handen liggen nu stil.
Het is goed zo, eindelijk verlost van de pijn. Wij
zijn ontzettend trots op je en wat was het leven
samen fijn. We zu!!en je missen!

Het ga je goed,
Liefs Henny, Rachèl, Rik, Nikky, Rob en een dikke
knuffel van Mitch, Lieke, Sem en 9


