
Ter dankbare herinnering aan 

JACOBUS JOHANNES VAN DEN BROEK 

echtgenoot van 

JOHANNA CHRISTINA VAN ERK 

weduwnaar van 

MARIA CHRISTINA HEESAKKERS 

Hij werd geboren te Nuenen op 12 mei 1897 
en is in het ziekenhuis te Geldrop overleden 
op 2 januari 1985. 
Zijn laatste rustplaats is op het kerkhof van 
de e remensparochie te Nuenen. 

Al was hij altijd vol levensmoed en levenslust, 
toch heeft hij nu het einde van zijn leven moe
ten aanvaarden. Hij kon het ook en deed het 
met overgave. Want hij was dankbaar voor 
zijn leven en voor alles wat hij had ontvangen, 
ook al was het niet altijd gemakkelijk 
geweest, soms zelf moeilijk, en wel heel 
moeilijk toen zijn vrouw stierf. 
Toch bleef hij de moed behouden en dat werd 
beloond door zijn tweede huwelijk, waarin hij 
nog vele jaren gelukkig is geweest, waarin hij 
heeft ondervonden dat mensen elkaar veel 

kunnen geven en elkaar gelukkig kunnen 
maken. Dat waardeerde hij ten zeerste en hij 
was daar zeer dankbaar voor, vooral toen hij 
meer hulp nodig had. 
Zijn levensmoed en levenslust droeg hij uit in 
de tonen van de muziek, in zijn geliefde ver
eniging van fanfare en brassband. 
Daar was hij met hart en ziel aan verbonden, 
en het wonen in Den Haag was geen belem
mering om het wel en wee van deze vereni
ging mee te beleven of mee te vieren. Bij het 
1 00-jarig feest mocht hij dan ook de onder
scheiding en de vermelding ontvangen dat 
hij zeventig jaar lid was. 
Door dit alles heen was zijn geloof de grote 
kracht in zijn leven. Dat heeft hij beleefd, 
daaraan heeft hij vastgehouden, dat was zijn 
hoop. Daarom kon hij ook aanvaarden dat 
het einde van zijn leven niet het absolute 
einde was, maar dat God een eeuwig leven 
geeft. 
Moge hij in dat leven bij God gelukkig zijn 
voor alt ijd. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven en belang
stell ing betuigen wij U onze oprechte dank. 

J .C. van den Broek - van Erk, 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


