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"tubk dtch Seen zdg dlks kunt gd"
t.v/el deze eigen woorden van m[n lieve man, onze
zo|gzame vdder en opa, ga/€n wlj zun le\€n te[E in

Gods hönd. We doen dit na een liefdevolle zorg en
vezorgirg die w€ h€m hebb€n mogen ger'en en die h,
zelf aan ors en zo.rcel anderen heeft gegar'en. Klaar staan

\ícor andeÍen hoorde b1i ziin bestaan, dat slechb ó7
levensjaren lreft mog€n duren. Op 18-jarige leeflijdverlieÍ
hí zín ouderlijk huis en fok rnar Limburg om als

mijrwerker zelhtandig de kost te \€rdienen. Hard w€rken
was hem niet weemd. Yele jaren heeft hij ondergronds
doo€ebracht. Na de sluiting van de mijnen stapte h, de
horeca in. Dat was vooÍ hem en zljn famllie een lele
omschakeling. Café 't Silpke groeide uit tot een begrip in

de omtrek. Het gaf hem als kastelein :zin eclrtevienden
mochten hem Snoepje noemen"- veel voldoening als zrln
gasten veel plezier hadden. Vooral in de drukke p€riod€
met carnaval, als zÍn vader en moeder l«vamen helpen,
geroot hí van hun aarwezigheid . Pieí pa, OW, je inzet en
liefde voor ons was heel groot. Trob wu je op Se gezin,
jtz zoons en vooralje kleinzoon Ma6.

Hard weÍken v@t je gezin, go€dheid en humoÍ waren de
kenmerken van je pe6oon. Je stond voor ie&reenHaar die
J€ om raad wo€S, ni€ts was je le'/eel. Ook het
verenisinssle\en had een hoge pÍioriteit. Als lid en
bestuurslid van het mdnnenkoot veÍzelÍe jij veel we*.. Hel
traditionele eieren bakken na de mei-week of bí andere
geleg.enlrcden was altijd een Íeesl. Als er maar even tild
wat ging je grddg naar Doomenburg om je oudeq broeÍs
en zustem op te zo€ken. ïrots was je W de familie. Het
was dan ook attiil feest als je in Doomenburg was. TUdens

de familiedag juli dit jaar, genoot je intens van de
aanwezigheid van de gehele familie. Vooral de kleintjes

waren je lia/elingen. "Oom Piet" hoorde je dan ookveel. De
groentetuin was de laaste.jaren je hobby. Às viend van de
natuur heb je iaael tijd door gebracht tussen de bomen en
de planten en mel de vezorging van de konlnen. Als je
bezig was op het land stopten vïenden spontaan om a/€n
oude hennnenngen op te halen.

Pi€t, Pa, Opa, b€dankt vooÍ wie je bent geweest.

Je was een wiend voor allen,
je hart was van gior.rd.

Ook tedereen di€ ons gest€und heeft of bU het afscheid
was, willen wÍ hart€lijk dönk€n.
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