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Ter herinnering aan 

Martien Derikx 

Hij werd geboren te Sambeek op 15 juli 1935 en 
overleed in het Wihelmina Canisius Ziekenhuis te 
Nijmegen op 27 april 1998. Op 1 mei hebben 
we de uitvaartdienst gehouden in de kerk van 
St. Jan de Doper te Sambeek en hem daarna 
begraven op de Algemene Begraafplaats aldaar. 

Heel zijn leven heeft Martien doorgebracht op de 
boerderij van zijn ouders. Vele jaren heeft hij 
daar met voUedige inzet gewerkt Hij was een
voudig en gelovig, hield vast aan gebruiken en 
plichten die hij van jongsaf had leren kennen. Hij 
was op de hoogte van veel kerkelijke aangele
genheden en putte kracht uit de beleving van het 
geloof. 
Het betekende veel voor hem toen acht jaar ge
leden ook zijn moeder stierf en hij aUeen verder 
moest. 
Hij verlangde er naar het leven met iemand het 
leven te delen In Betsy vond hij een gezellin aan 
wie hij zich, toen zich bij hem reeds een ziekte 
geopenbaard had, durfde toe te vertrouwen. 

Hij kreeg een heel persoonlijke band met haar en 
ging in 1997 met haar trouwen. Aan haar heeft 
hij veel steun gehad, evenals aan zijn broer en 
schoonzus Jan en NeUy en enkele vrienden. 

Het kostte Martien veel moeite zijn bedrijf vroeg
tijdig te moeten beëindigen, wetend dat hij niet 
lang mee·r te leven had. 
Over zijn ziekte klaagde hij weinig: meestal zei 
hij "Het gaat tamelijk goed vandaag." Een en
kele keer: "Ik had zoveel pijn, ik gun dat geen 
hond." 
Hij sprak weinig over zijn geloof, maar wilde heel 
duidelijk de gebruiken van de kerk in ere houden 
en het sacrament der zieken ontvangen. 
In geloof is hij vredig in alle rust overleden. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw mede/euen bij zijn ziekte, 
uoor uw deelname aan het afscheid 
danken wij u oprecht. 

Betsy Derikx-Meenhuis 
Familie Derikx 


