
Een goed mens, een levensgenieter, mijn trouwe maatje door dik en dun, 
mijn lieve (schoon) vader en onze trotse opa heeft ons veel te vroeg verlaten

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Hans op woensdag 3 maart van
18.30 tot 19.15 uur in Uitvaartcentrum Cloosterhaege, Mr. Van Coothstraat 9 te Veghel.
In verband met de coronamaatregelen vindt het afscheid in besloten kring plaats 
op donderdag 4 maart om 14.30 uur. 

We vertrekken vanaf het uitvaartcentrum via de Geraniumstraat naar het crematorium . 
Als u wilt kunt u om 13:30 uur aan de Geraniumstraat aansluiten in de erehaag.
Wij vinden het fijn wanneer u mooie foto’s en herinneringen met ons wilt delen op
www.memori.nl/hans-pex 

Hans Pex
* ’s-Gravenhage, 19 februari 1956       †  Nijmegen, 26 februari 2021

echtgenoot van

Wilma Pex-van Schalen 

trotse vader, schoonvader en opa van

Linda en Rens

Dide, Nine

Hans Pex
* ’s-Gravenhage, 19 februari 1956       †  Nijmegen, 26 februari 2021

Voor altijd in ons hart!



Lieve schat,
We waren 47 jaar samen en hadden dit nog wel jaren samen kunnen volhouden.

Het is ons echter niet gegund. We hebben lief en leed gedeeld, maar nu
ben ik mijn allerliefste maatje kwijt. Geen verhalen meer vertellen tegen elkaar,

geen grapjes meer maken, geen cruises en vakanties meer beleven.
Maar de laatste woorden die je bij je ziekbed zei zal ik nooit vergeten:

“Het is goed zo, we hebben een fijn leven samen gehad,
alles gedaan wat we konden doen !”

Voor altijd in mijn hart ! 
Hou van je. 

Wilma

Lieve papa,
Zo oneerlijk om je nu al te moeten missen.

Ik kon je dag en nacht bellen, je was er altijd voor me.
Wat hebben we samen met ons mooie gezin leuke uitstapjes gemaakt

en fijne momenten met elkaar beleefd. Ik had nog zo graag zoveel meer
leuke dingen met je willen doen.

Je bent en blijft de beste vader die ik me kan wensen.
Love you !

Dikke knuffel en kus Linda

Hans,
Bedankt voor alle leuke dingen die we samen gedaan hebben.

Vissen, met de drone vliegen en de gezamenlijke weekendjes weg.
Wat heb ik hier enorm van genoten. Ik zal goed voor je meiden zorgen.

Ik zal je nooit vergeten.
Rens  

Lieve opa,
Opa je woont nu in de hemel

Boven de wolken, vlakbij de zon
Opa wij willen niet dat je weg bent
We wilden dat je hier blijven kon

Opa in ons hartje doet het pijn
En de tranen blijven rollen

We missen samen met jou lachen
Je gekke grapjes en met jou dollen

Opa konden we nog maar even 
Bij je kruipen op je schoot

Een dikke kus en knuffel geven
En samen varen op de boot

We gaan je heel erg missen!
Dikke kus Dide en Nine

Onze liefde groeit door   en nemen we mee in de vele    mooie herinneringen




