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Een grote bevlogenheid toonde hij bij alles wat
hij aanpakte. Direct, eerlijk en niets verbloemend
voerde hij de regie. Een veel geziene gast op feesten, humor, een tikkeltje plagerig, vooral voor
zijn kleinkinderen. Trots was hij op wat hij had
bereikt, trots op zijn wouw en kinderen. Tevre-
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den wanneer hij thuis omringd werd door zijn
de regie
vijf meiden. Tot aan het einde heeft
gevoerd, over zijn ziekbed, overzijn leven, helder en besluitvaardig.

echtgenoot van

tri

Gerda

Omarmd door liefde en zorgwerd zijn gevoelsleven zichtbaar, zijn kwetsbaarheid, zijn wamte
en zijn zachtheid. In vrede is hij overleden. Veel
was gezegd, veel ook niel Woorden werden overbodig. Het is goed zoals het is. Rust in vrede

De boer, hij zwoegt, ploegt en hij egt
Hij kan pas in vrede rusten
Als het werk af is
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En alles is gezegd

Wij danken
L,ei was een boer in hart en nieren. Met de ele-

iedereen die Lei heeft bijgestaan in
de laatste fase van zijn leven. De liefde en hart-

van zichzelf en van zijn omgeving. Een luiste-

verwarmende zorg waren voor hem een gïote
steun. Het getoonde medeleven bij het overlijden van Lei helpt ons bij het verwerken van ons
verlies.
Wij nodigen u uit voor de zeswekendienst, die
wordt gehouden op zondag 3 februari 2NZ om
I I .1 5 uur in de parochiekerk van St. Joseph te
Waul'r ach/Groenstraat.

rend oor voor problemen van anderen en praktisch
en creatiefin het bedenken van oplossingen.

Gerda. kinderen en kleinkinderen.

menten der natuur wilde hij niet spelen. Het
leven op het land nam hij zoals het zich aandiende. Hij was zeer betrokken bij het gemeenschapsleven. Waarhij kwam, was hij prominent
aanw ezig. Daadkrachtig, plichtsgetrouw, met
een groot gevoel voor verantwoordelijkheid.
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had hooggespannen verwachtingen en eiste veel

