
Ter dankbare herinnering aan 

MARINUS VAN DOORN 
echtgenoot van 

JAAN VAN EIJK 

Geboren te Someren op 2 januari 1906, 
overleed hij in het St. Annaziekenhuis 
te Geldrop 14 augustus 1982, gesterkt 
door het Sacrament van de zieken. 
Hij is begraven op het kerkhof van de 
parochie St. lambertus te Someren. 

Op de vooravond van het feest van Maria 
ten Hemelopneming, ging hij uit ons midden 
heen voor zijn eigen ten hemelopneming. 
Want: op deze diep godsdienstige man 
mogen we wel toepassen het woord .an de 
Heer: .,Wie leeft volgens zijn geloof in Mij, 
zal leven, ook al Is hij voor deze wereld gs
storven". HIJ was met hart en ziel een agrai
er, een echte natuurmens, vol bewonde•mg 
voor de Schepper, Die hij ook trouw ont
moette in de kerk. Bovenal was hij een paar
denliefhebber; als hij daarover begon te 
spreken, kwam hij niet uitgepraat! Een een
voudig man, vol liefde en inzet voor zijn 
vrouw en kinderen - ook de kleinkinderen 
lagen hem na aan het hart. De laatste maan
den ging zijn gezondheid sterk achteruit en 
was hij geheel aangewezen op de goede 
zorgen van anderen. 

Hij gaat ons voor om te ondervinden het 
woord van de Heer: .. Uw beloning zal groot 
zijn in de hemel". 

Dierbare vrouw, wij waren al dicht bij O'lZe 
gouden bruiloft... .,de mens wikt, maar God 
beschikt". Heel veel dank voor uw liefde en 
goede zorgen. Moogt ge in uw sterk geloof 
troost en bemoediging vinden. 
Dierbare kinderen, kleinkinderen, familie en 
vrienden: Heel veel dank voor uw goedh"lid 
en vriendschap. Moge het u allen - door uw 
geloofsleven - goed gaan onder Gods beste 
zegen. Ik bl ijf uw voorspraak bij de Heer. 

Moeder Maria en St. Lambertus, 
weest mijn voorspraak. 

Uw medeleven en belangstelling, 
betoond bij het ziek-zijn, het over
lijden en de begrafenis van mijn innig 
geliefde man, onze zorgzame vader 
en lieve opa, is voor ons een grote 
steun en troost geweest, wij danken u 
daarvoor. 

Jaan van Doorn-van Eijl< 
kinderen en kleinkinderen. 


