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Waar begin ‘n mens met so n brief? My hart is stukkend maar
ek weet jy is vir die eerste keer in jare nie meer in pyn nie en

ek voel bietjie jaloers omdat ek nie ook nou soos jy alreeds die hiernamaals beleef nie.
Die manifestasie van vrede en liefde wat daar tussen ons was na ons
laaste kuier saam, het werklik my hart teenoor jou totaal verander.
Na al die jare se kop stamp, juis omdat ons so baie dieselfde is. Ek sal
daardie tyd en die pragtige, rustige, liefdevolle man nooit vergeet
nie en dit sal altyd die anker bly van my herinneringe aan jou. In retrospeksie is dit seker die beste manier hoe ons “journey” in hierdie
leeftyd saam kon geëindig het.
Jy was ‘n man met ontsettende sterk beginsels en geloof met die
grootste, mees vrygewende en gasvrye hart, wat altyd die wêreld
eindelik net ‘n beter plek wou maak op jou manier.
Ek wil vir jou ontsettend dankie sê vir alles wat jy vir ons gedoen het.
Dit was jou hart om vir ons altyd die beste te probeer gee binne jou
vermoë. Ek mis jou alreeds so verskriklik baie, maar ek weet ons is
almal een in Gees en daar is geen skeiding in Gees nie. Dus sal ons
altyd saam wees, al ervaar ons nou oënskynlike verwydering.
Dankie vir die wyshede en perspektief wat pa ook by my ingeburger
het my lewe lank. Dit is deel van die man wat ek vandag is. En dankie ook vir Pa se trots en ondersteuning vir jou oudste seun wat ook
maar hardkoppig sy eie hart en paadjie gevolg het.
Rus sag my Pappie en geniet jou vrede waarna jy so lank gestreef
het. Tot ons mekaar weer sien.

Liefde verewig								
Jou Pikkie
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