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Hij werd geboren te Wehl op 4 oktober 1900 en 
overleed te Eindhoven op 31 augustus 1985. 

Hij zag op tegen een lang, ontluisterend ziekbed. 
Zijn plotselinge dood heeft hem daarvoor 
bespaard. Maar zijn vrouw, met wie hij bijna 60 
jaar getrouwd was, zijn talrijke kinderen, klein
kinderen en achterkleinkinderen betreuren het 
dat zij geen afscheid konden nemen en hem niet 
meer konden zeggen hoezeer hij hen dierbaar 
was. 

Want heel zijn lange leven heeft hij geleefd voor 
zijn gezin en zijn familie: een rustige, wat stille 
man, met een gevoelig hart, die juist in die moei
lijke jaren van de tweede wereldoorlog samen 
met zijn vrouw te zorgen kreeg voor 
opgroeiende kinderen. Hij was werkzaam in het 
bouwbedrijf en dat hij 40 jaar bij dezelfde onder
neming in dienst gebleven is, zegt voldoende 
van zijn trouwe inzet. 
Hij heeft meegebouwd aan nieuwe en te restau
reren kerken, maar de mooiste en kostbaarste 
kerk die hij opgetrokken heeft was die van zijn 
groot gezin. 

Toen hij eenmaal op 67-jarige leeftijd een punt 
achter het werk moest gaan zetten, bleef zijn 
familie het milieu waarin hij alles vond wat hij 
nodig had. Het zorgen was hem in het bloed 
gaan zitten en zo bleef hij met hart en ziel betrok
ken bij alles wat zijn kinderen en kleinkinderen 
beleefden. Hij had alle aandacht voor zijn vrouw 
en was een tevreden man. 

Nu heeft God hem opger.oepen. En hij zal 
gehoord hebben: Goede en trouwe dienst
knecht, kom binnen in de vreugde van uw Heer. 
Het geloof is altijd een rijkdom en een kracht 
voor hem geweest. 
Samen met zijn vrouw en zijn dierbaren heeft hij 
mogen ondervinden dat God waakt over hen die 
Hem liefhebben. Het geloof heeft hem nu thuis 
gebracht. Wij hopen hem eens weer te zien. 

Voor uw belangstelling en uw meeleven betui 
gen wij u onze oprechte dank. 

C. Boesten - Janssen 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Eindhoven, 4 september 1985. 


