
mijn opa mag noemen. Van samen tekenen op Mallorca naar 
appelmoes eten op het ziekenbed. Ik heb altijd van je genoten 
en ik zal je nooit vergeten... Wat ben ík trots op jou!

- Thomas. 

Er zijn zóveel dingen die ik hier over opa zou kunnen zeggen. 
Hij was optimistisch, zorgzaam, grappig, positief, sociaal, 
muzikaal, gelukkig, maar vooral ontzettend sterk. Ik zal hem 
herinneren als een ontzettend trotse opa, waarvan ik veel 
dingen heb geleerd, maar vooral heel veel plezier mee heb 
beleefd. Hij is voor mij een groot voorbeeld, en ik ben dank-
baar voor alle momenten die ik samen met hem heb mogen 
meemaken.

- Tim.

Toen ik bij Perry kwam, voelde het bij jou al gauw warm en 
vertrouwd. Altijd in voor een grap, stond altijd klaar voor ons. 
Het viel mij ook snel op hoe geliefd je was door iedereen. Wat ik 
van jou meeneem is jouw ontzettend grote kracht, positiviteit, 
en doorzettingsvermogen! Lieve papá, wat heb ik veel respect 
voor jou!

- Heske.

Hartelijk dank voor uw belangstelling en steun. 
Dit doet ons erg goed.
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Lieve Thé, wat hebben we fijne jaren samen gehad. We hebben 
genoten van onze kinderen en kleinkinderen. Af en toe was 
‘t zwaar, maar jij sleepte ons er altijd doorheen. Wat was jij 
een dappere, sterke man. Thé, bedankt voor alles wat je voor 
ons hebt gedaan. Ik zal je vreselijk gaan missen, maar samen 
staan we sterk.

- Jouw Ton.

Ons pap, een man die ongelooflijk veel van het leven hield, 
en ondanks zijn pijn en zijn ziekte altijd vrolijk en positief 
is gebleven. Wat ben ík trots om jouw zoon te zijn. Ik zal je 
vreselijk gaan missen, maar we moeten samen door, en dat 
gaat zeker lukken...

- Perry.

Opa, wat ben ik trots op jou. De positiviteit die je altijd had, 
jouw lach die je altijd opzette zelfs als het zwaar was, en hoe je 
samen met oma alsnog van het leven genoot ondanks dat je al 
zó lang ziek was... Lieve opa, ik ben trots op het feit dat ik jou 


