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'Leef in God!· 

Een dankbare hennnenng aan 

JACOBUS HENDAlKUS VAN ALPHEN 

weduwnaar van 

Mana Adnana van Bezouw 

Geboren te Gilze 14 JUli 1900, overleden te Breda 1 au
gustus 1986, begraven te Gilze 5 augustus 1986. 

Zelfs een sterke moet buigen voor de dood, en al telt 
hij vele levensdagen, eens is het door God gestelde aan 
tal bereikt. · 

We nemen afscheid van vader. opa, die onlangs ZIJ" 
86ste verjaardag mocht vieren. Zijn leven werd duideliJk 
geKenmerl<t door hef en leed Als 11-tange as hit begon· 
nen aan het werk, wat hem vele jaren later een onder
scheadang van de Orde van Oranje Nassau deed oproe
pen En toen hij 40 jaar bij Jagil werl<te kreeg hij een 
gouden horloge. welke hij altijd droeg. 
Een droevage en zware dag was voor hem 9 augustus 
1955, toen hiJ definataef afscheid moest nemen van Zijn 
vrouw, van moeder. oma. Na moeders dood heeft hiJ op 
enkele adressen gewoond, totdat hiJ vanaf Kerstmis 
1968 bij Tonny en Jos ging wonen in de Berkstraat 
Voor zijn kinderen en kleinkinderen werd dit het ouder
liJk huis. waar hij op verjaardagen. vaderdag, enz hen 
welkom mocht heten Voor hem was het uithalen van 
de klomp op Sinterklaas ieder jaar een leesteliJk 
hoogtepunt. 

HIJ was o..rg gesteld op Zijn broer en zus, dae hiJ herhaal
deliJk bezocht. Na hun dood vond hiJ het erg als enige 
over te blijven. Vader. opa. was een echte buitenmens: 
hiJ werd overal gezien 
Fietsen door de Chaamse en Ulvenhoutse bossen. naar 
Tilburg en Baarle Nassau was ZIJn favonete hobby Hij 
praatte alsmaar over 'buaten • en 'fietsen 
Wij, kinderen en kleinkanderen, Willen graag waardig al
schead nemen van een mens. die in al die jaren een 
vaste plaats had in ons levensprogram. Moge hij nu sa
men met al onze daarbaren vrede en geluk vinden bij de 
Heer Vader. opa .. leef an God• 
Hartelijk dank! 

Beste kinderen. klean- en a~hterkaeankanderen en lamliie, 
ook jullie: harteaijk dank voor uw liefde en goede zorgen. 
T onny en Jos. extra dank, want battulhe mocht ik ge
meten van een fijne le~ensavond . Moge de Heer u allen 
zegenen. Blijft elkaar nabij, zoals uw ouders en groot· 
ouders u nabiJ willen bliJven an de Heer Niet een lang. 
maar een deugdzaam leYen heeft bij Hem waarde. Moge 
het u allen goed gaan Vaarwel! 
Onze Lieve Vrouw van AltiJddurende BIJStand, bad voor 
ons allen. 

Voor uw belangstelling en deelnenung zeggen WiJ u har
tehik dank. 

Kanderen. kleinkinderen 
en achterkleankinderen 


