


Gedenk in Uw gebeden 

Johannes Theodorus Balvers 

Geboren te Wamel 6 september 1885 en 
overleden In het ziekenhuls te Toet op 
18 november 1984, na voorzien te zijn van 
d~ H. Sacramenten der Zieken WIJ hebben 
hem begraven op het RK. Kerkhof te 
Wamel op 21 november. 

t 
Net als de oude Simeon kon ook deze mens 
ruslig zeggen , Laat nu o Heer Uw dienaar in 
vrede heengaan''. Want de dood vervulde hem 
met gaan enkele angst, het was alleen maar 
een afsluiting van een goed en welbesteed 
leven. HiJ was helemaal klaar om zojn Heer te 
ontmoeten, die hij heel ZIJn leven zo trouw 
ged:end had. 

Na het overlijden van zijn moeder, waarvoor 
hij vele jaren gezorgd had, werd hiJ In 1951 
inwoner van Huize Henricus, waar hij zich 
gche'JI thuis voelde. HIJ heeft er 33 jaar mogen 
wonen .. Lange tijd maakte hiJ zich er dienstbaar 
door dl" tu'n te verzorgen, later was hij meer 
aa~ zijn lamer gebonden. 

Ofschoon een toenemende doofheld en bl ind
heid hem gel ijdelijk aan meer Invalide maakte, 
bleef hij volop open staan voor de wereld om 
hem heen. Hij had overal belangstelling voor, 

bleef van alles op de hoogte en was altijd 
goed geinformeerd. 

Hij klaagde nooit, was dankbaar voor ziJn ver
zorg ing en blij met de minste attentie hem 
bewezen. 

Hard heeft hij altijd moeten werken, daarom 
kon hij ook zo genieten van de oude dag en 
zo tevreden door het leven gaan. 

Wij kunnen gorust zeggen dat met hem een 
eenvoudig en goed mens van ons is heen
gegaan. En wij mogen geloven dat God ZIJn 
trouwe dienaar de welverdiende eeuwige rust 
en vrede gegeven heeft. 

Voor Uw medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze oom, zijn wij U zeer 
dankbaar. 

NEVEN EN NICHTEN 


