
Sjef van der Lans
20 september 1936 l 30 december 2021



Met groot verdriet maar dankbaar voor de grote betekenis van hem in ons leven,
geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader, 

opa en overgrootvader

Sjef
Josephus Wilhelmus Maria van der Lans

20 september 1936, Den Haag   l 30 december 2021, Dordrecht

Lid in de orde van Oranje-Nassau
Erelid van Shantykoor De Brulboei

Onze kleine, sterke en warme pater familias laat een grote leegte achter. We staan
samen om hem heen, gesterkt door de gedachte dat we voortbouwen op het 

liefdevolle fundament dat hij in zijn leven samen met mama voor ons heeft gelegd.

Lidy van der Lans-Exler

Jan en Addie
      Billy en Tessa; Bodi, Daaf
      Daisy en Andrea; Jan, Eva, Nora
      Bodine en Floris 

Lucienne en Wout
      Ake
      Gosse en Marit
      Idse

Sjef
      Joep en Elena

Laetitia en Marcel
      Iris en Jordi
      Hannes en Zenna
      Sjefke en Thirza
      Jakob

Luuk (†), Monique en Anselm
      Jan en Sanne
      Jaap
      Jet 
      Pien en Bram
      Petie
                                                             



De afscheidsviering vindt in besloten kring plaats. U kunt op donderdag 6 januari, vanaf 10.00 uur,
de viering volgen via de livestream: www.uitvaartstream.live/van-der-lans

Heeft u mooie herinneringen of foto’s, dan waarderen wij het wanneer u die deelt via 
www.memori.nl/sjef-van-der-lans

U bent allemaal welkom om aan te sluiten bij de begrafenis op donderdag om 12.00 uur op de 
begraafplaats Achterambacht, Achterambachtseweg 10, 3342 LB, Hendrik Ido Ambacht.

Bloemenwens: een bloem (onverpakt), of thuis een kaarsje branden.

Correspondentie-adres:
Sacramentsbogerd 1
3343 BP Hendrik Ido Ambacht

Ik heb het leven lief, de mensen en de dieren
De zeeën en rivieren, ik heb het leven lief

Ik heb het leven lief, de bergen en de dalen
De warme zonnestralen, ik heb het leven lief

De trieste ochtendkrant, ze zal mij niet benauwen
Ik blijf van het leven houden, tot aan de laatste dag

Al zijn ze nog zo droef, de dingen die gebeuren
Er komen nieuwe kleuren, met elke nieuwe dag

Ik heb het leven lief, Ik schreeuw het van de daken
Ik zal er wat van maken, ik heb het leven lief

En valt het doek dan dicht, nog even op het leven
Een laatste glas geheven, ik heb het leven lief

Ik heb het leven lief, het sterke en het broze
Het blije en het boze, ik heb het leven lief

Ik heb het leven lief, de hoge regenbogen
De glimlach in je ogen, ik heb het leven lief

En jij, mijn liefste jij, jij hebt me van jouw leven
Het mooiste stuk gegeven, ik heb het leven lief

Want jij, mijn liefste jij, jij gaf me zoveel dingen
Jij hebt mij leren zingen, ik heb het leven lief

TOON HERMANS




