In dankbare hennnenng ddn

sfi

Met dankbaarhetd denken zun dochters terug aön hurt
jeugd. Papd stond te ellen trjcle klaar om je le helaea,

93*ro*

echtg€noot

oc/rr*/;^

vdr.l

/y'1o"1,r7,

Papa werd geboren ln ote Groerrstraat op 94 apri! 7999.
oveleed ln de verpteegkllniek te Heer/en op 70
oktober 9002 ln de leefty:C uan 791aar. lYe hebben hem
le rusten gelegd op het kerkhof te R/mburg, nd een

vroeser met wiskunde, en iater met 611€s waarmee h! Je
maar vin oiensi kon ztjrt. Alhoewel het eiSenllk niet
hoefde. is papa zolang ais hr.1 kon bit-lven doouail<en,
enkel en alleen omwtlle van ztjn gezin. Zrln kleinkinderen
war€n zUn g!'ote trots Opa rvas liet had grote interesse
voor alles wal je deed, h1 luistercle aandachttg €n wist
veel.

H11

euchdnstlevleing

rn de kerk vdn de

Hel/rge

DriewldrgherQ op maandag 75 oktober 9007

àlles

gezicht. Het was en 6leef een lieve man
Papa,

r)íat er leef! nu papa Sestorven ts, ts clubbei Opcelucht
zfn we dat verder lyden niel i\ee( l-roeft. Ht1 had de
no<;le zware tegenslasen docrstaan en ztln ltchaam was
op. Al heeft hr.1 al zr.1n tyaen heel dapper en met
3?-weldis groot Seduld getlragen. Ziek als htl was, l«vam
hem nooit een kwaad woot'd over de iippen. 'Het komt

wel goed' was het motto waarfi\se h,

Papa hezft veel meege,rraakt. Maar in all€ omstöndtg
heden behield h1 zrln twinkelende osen en zyn vrollke

tot net

we

zullen

n ztln

aanweztgheid

rolstozl

op

mamö's

verjdardcrg had hU dat zell
Oail rreken Seleden nog
"-e.íi
laten i:ir1ken. En met zun ógen bteef h,J tot h€t laatst
manra zoeken.

\íe

danken 1e van Sdnser harte

laatst

zullen missen. Meer ddn 50 laer was hil met mamö
gehuwd en samen kunr,en ze allezn rnadr in grote
oankbaarheid terugkijken iip die rroore t!ci. Met e€n

enorm boeket rozen

missen.

Annelies, je kirrderen en kleinkinderen

to€ adnvöardde.

Maalwe weten ook dat we zrjn lie're

je

voor elles wat je voor ons hebi gedaan en betekeno en
voor het vooixeld ciöt je ons hebt Segeven. Rusl nlt in
vredeóy God We zuil€n je irccit vergeien.

De familie

s u z?,et erkenïelik voor alle bllken

'ran

meeleren na het overlrlden €n bij de uitvaart van papó.

ll

bent uÍgenocllgd voor Ce zeswekendlenst dte p/ddts
vrnCen zontla3 95 novernber om 70.00 uur ia
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