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Ter herinnering aan

Martien Derks
weduwnaar van

Tiny Derks-de Bruin

Geboren op 5 september 1932 te Wijchen.
Overleden op 4 februari 2022 te Groesbeek.

Gecremeerd op 12 februari 2022, 
Crematorium Jonkerbos te Nijmegen.

Martien komt uit een Wijchens gezin van 11 personen, 
vader, moeder, 6 jongens en 3 meisjes. 

Martien was in zijn hart een goed mens. Vaak bedoelde hij 
dingen die hij noemde niet zoals hij het zei en had hij erg 
veel moeite om een blad voor de mond te nemen. Ondanks 
hij niemand opzettelijk wilde kwetsen, vond hij vooral dat 
de waarheid verteld moest kunnen worden. Dit was vaak 
“zijn” waarheid, zoals hij het zag. Dat dit bij anderen op 
onbegrip, weerstand en teleurstelling stuitte, was hij zich 
nauwelijks van bewust. 

De tuin was voor Martien zijn leven. Vele uren verzorgde 
hij bomen, planten, struiken en tot enkele jaren geleden 
een moestuin. Ook in de tijd met moeder, waren er altijd 
bramen, aardbeien, kersen, noten, tuinbonen en sla.

Martien heeft op jonge leeftijd het vak van loodgieter 
geleerd. Op de �ets van Wijchen naar Winssen, Druten, 
Ewijk of Nijmegen, al dan niet in de kost bij mensen.
Hij was een vakman die je tegenwoordig nog maar zelden 
ziet. Gevormd in een tijd dat je vooral spullen zelf repareert. 
Hij komt uit een generatie, waarbij je het eerst probeert te 
repareren, voordat je het nieuw gaat kopen.

Martien heeft gewerkt aan vele projecten, waarbij hij zijn 
laatste 25 werkjaren bij de �rma Kropman in dienst is 
geweest. In de vroegere jaren, moest hij met de trein 
reizen. Om 4.00 uur opstaan, �ets pakken naar het station 
en daar de eerste reisgelegenheid nemen om naar het 
werk te komen. Aan het einde van de werkdag weer naar 
het station en weer met de �ets “op huus aon”.

Minder dan een jaar geleden werd Martien geplaagd door 
een slechte conditie, hij bleek een laag Hb te hebben. 
Er vloeide in zijn lichaam bloed weg en na een scan bleek 
er veel mis te zijn. De diagnose was snel gemaakt. 

Vele bezoeken aan het ziekenhuis, vooral voor 
bloedtransfusies, waren het gevolg. Eenieder was bezig 
om ervoor te zorgen dat hij de laatste tijd die hem nog 
restte, menswaardig door kon komen. 

Huisarts Dirkje Snijders, buren en overburen van Pa, 
thuiszorg, Wijkverpleging, familieleden waaronder Nol, 
Jenny, Meta en Lola, hulp van Jannie Visser en daarvoor 
door Martha Christ in de huishouding, we zijn hen veel 
dank verschuldigd. Hulp werd door Martien gewaardeerd, 
alleen dit uitten was vaak moeilijk.

Een eenvoudige en hardwerkende man is van ons 
heengegaan. 

Rust zacht vader, het werk is klaar, “op huus aon”!

Hartelijk dank voor uw belangstelling en steun, dit doet 
ons goed.

Anita en Rob
 Loes en Bruno
 Kees
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