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echtgenoot van 

ELISABETH BERNARDA WJLLEMSEN 

Hij werd geboren te Hen ge 1 o ( O) op 19 ok
tober 1902 en overleed, gesterkt door het 
Sacrament van de Ziekenzalving, op 25 fe 
bruari 1979 te Deurningen. Hij werd be
graven op het parochiële kerkhof te Deur
niogen op donderdag 1 maart 1979. 

We hebbenafscheid oenomen van een mens, 
wiens leven goed en-zinvol was. Als echt
qenoot en vader heeft hij zich voortdu
rend de grootste inspanningen getroost om 
samen met moeder, de kinderen een goede 
opvoeding en verzorging te geven. Praten 
over zijn gevoelens deed hij zelden, maar 
in de omgang wist hij je dikwijls zonder 
woorden duidelijk te maken, datje op hem 
kon vertrouwen en dat hij een warm hart 
bezat. 
In de laatste weken, dat we hem thuis nog 
mochten verzorgen, heeft hij ons heel bij 
zonder en goed laten merken, hoeveel hij 
van ons hield en hij heeft het ons gezegd, 
nadat hij 'tSacrament van de Ziekenzal
ving had ontvangen. Hij was een echtge
noot en vader om trots op te zijn. 

Uit zijn geloof heeft hij veel kracht ge
putenuitdatzelfdegeloof kwam ook zijn 
insoiratie om zich aktief in te zetten 
voor de medemens. Vroeger deed hij dat, 
door zich in te zetten voor de vakbewe
ging en vanuit de Kerkvia zijn deelname 
aan de Credo Pugno- beweging . Later was 
hij erg aktief voor de bejaarden en hij 
heeft ons laten zien, dat vooral de ou
dere mens een heel bijzondere bijdrage 
kan leveren aan het welzijn in onze sa
menleving. 

Lieve man, 1 i eve vader en opa. bedankt 
voor de fijne manier, waarop je altijd 
bij ons was. 

Heer, onze God, ontferm U over Uw 
trouwe dienaar, die Gij nu tot U 
hebt geroepen; en laat hem, om zijn 
geloof in Christus' verrijzenis, 
eens in heerlijkheid verrijzen en 
altijd bij U zijn. DoorJezus Chris
tus onze Heer. (Amen. ) 

Voor Uw belangstelling en medeleven tij
dens de ziekte en na het overlijden van 
mijn echtgenoot, onze vader en opa, be
tuigen wij U onze hartelijke dank. 

E. B. ten Buuren - \~i 11 emsen 
kinderen en kleinkinderen 
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