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GEDENKT IN UW GEBEDEN 

WILLEM HUBERTUS DOENSEN 
Hij werd geboren op 22 december 1888 te Meijel 

en huwde met 

Hendrika Wilhelmina Seelen 
die God echter reeds op 21 september 1962 tot 
Zich riep. Gedurende de laatste Jaren van zijn 
leven verbleef hij In het Bejaardenhuis te Meijel, 
waar hij vredig en kalm overleed op de avond van 
Nieuwjaarsdag 1971. Op 5 januari d.a.v. hebben 

we hem begraven op het parochiekerkhof 
van zijn geboorteplaats. 

Vader was meegeleefd. In de inzet voor zijn fa
milie, in de zorg voor zijn kinderen had hij zich 
helemaal gegeven. Toen de dood kwam, was hij 
erop voorbereid: zijn leven was voltooid. Rustig 
en kalm ging hij van ons heen, juist zoals hij had 
geleefd: eenvoudig, bescheiden en onopvallend. 
Vader zal ons altijd voor de geest blijven staan 
als een man die respekt afdwong, omdat hij het 
leven wist te aanvaarden, zoals het zich aan
diende. Het was voor hem een vanzelfsprekende 
zaak, dat je het moet opbouwen langs lijnen die 
je vaak niet vantevoren kunt uitstippelen, die je 
eenvoudig worden toegeschoven door God. Hij kon 
intens genieten van deze onverwachte boodschap 
in de natuur. En hij was er zich sterk van bewust, 
dat elk mensenleven te maken moest hebben met 
God. Vooral in de laatste jaren, toen hij niet meer 
in staat was tot werken en zijn gezondheid het 
nog toeliet, was hij vrijwel dagelijks aanwezig bij 
de Eucharistieviering. Maar hij was ook een goede 
vriend en een aangename huisgenoot. 
Velen zullen hem nu missen. In zijn geest gaan 
wij, die hier achterblijven verder, wetend, dat wat 

er gebeurd is, de weg is van elk mensenleven, 
wetend ook, dat het leven daarmee niet afgebro
ken wordt, maar veranderd tot iets, dat oneindig 
veel beter is dan wij zouden kunnen maken. 
Dankbaar voor al het goede, dat we vla vader 
mochten ontvangen, bidden we God, dat Hij hem 
thans, als loon voor zijn zwoegen, de eeuwige 
vrede mogen schenken. 

DANKBETUIGING 

Allen die bij dit afscheid bij ons zijn 
gebleven, danken wij voor hun ge
negenheid en steun. 

KINDEREN DOENSEN 

Meijel, januari 1971 

J. van Oostayen, Meijel 


