


ln dankbare herinnering aan

Jo Eijdems

echtSenoot van

Helmi Ploemen

Jo werd geboren op 10 november 1995
en is op 20 oktober 2004 overleden.

Geboren en Setogen in een grooï.gezin moest hlj als

wo€g vdn school, wed<te tijdens de ooíog in Duitsland

enwerd op zijn 21't" opgeroepen om 'te dienen' in

lndonesië. Tot dan was heïle'ren hem niet welgezind.
Dat veranderde toen hrj werd geselecteerd voor het
Militaire Muziekcorps. ln de muziek vond hij z1n

larenslust. Lrefst was hll timmerman geworden: "lch bin
ginne man wr't Koelmans Leve". Houtbawerkenwerd
zijn grote hobby.
Het was zlln luensdoel om ziln kinderen een goede
opvoeding en ontwikkeling te Sden, zodat wU het in

alle opzichten beter zouden krljgen dan hij gehad had.
Pa, we ztjn dankbaar voor alles wat je ons hebt
gegölen.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op 5 december
om '10 uur in de kerk te Rimburg
!íij danken u voor [Jw oprecht medeleven.

Tt'ld

Tqd van vloek en ttld van zegen
tíd van droogte t11d van regen

dag van oogsten tijd van nood
tijd van stenen tyd van brood.
Tijd van liefde nacht van waken
uur der waarheid dag der dagen
toekomst die gekomen is

woord dat vol van stilte ís.

TUd van troosten tÍd van tranen

tl,Jd van mooi zijn tlld van schamen

tljd van jagen nu of nooit
tÍd van hopen dat nog ooit.
Tr.1d van zwlgen zinverselen
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen ansst en spljt
zee v an tijd en eenzaamheid.

!íie aan dit bestaan vedoren
nierw begin heeft af getwor en

wie het houdt bU wat hí heeft
slewen zal hU ongeleefd.
Trld van lanen om met velen
brood en ademtocht te delen
wie niet geeft om zelfbehoud
Iaren vindt hij honderdvoud.

Huub Oosterhuis
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