
Dankbare herinnering aan 

l\IARINUS WILHEL!\IUS VAN DORST 
weduwnaar van 

PETRONELLA :O.tARIA SCHOOL 

Geboren 7 januari 1905 te Oljen-Teefelen, 
is hij in alle rust voorzien van het Sacra
ment der stervenden overleden in het 
ziekenhuis te Oss op 26 november 1982. 
In de Eucharistieviering van :JO november 
hebben WiJ afscheid van hem genomen en 
daarna op het Servatlus kerkhof te Oijen 
bij zijn vrouw te rusten gelegd. 

Als wij, die hem nabij waren, nu terug. 
kijken op zijn laatste levensjaren en le
vensmaanden dan wordt ons duidelijk, dat 
vader en opa in deze jaren en maanden 
eigenlijk heel bewust bepaalde perioden 
van zijn leven wist af te sluiten. 
Door zijn werkzaam leven en door trouw 
te bliJven aan zijn geloof Is hij 'n grote 
steun kunnen blijven voor zijn kinderen 
op het moment dat zijn vrouw te vroeg 
van hem en de zijnen werd weggenomen. 
Ofschoon het boerenbedrijf hem na aan 
het hart lag. wist hij er zelf toch op 'n 
gegeven moment tijdig af5Cheid van te 
nemen. 
Zijn schapen die hem toen nog te dierbaar 
waren, wilde hij in deze omstandigheden 
nog niet missen. 
Toch tekende zich in die levensjaren en 
vooral in zijn laatste levensmaanden meer 
dat bewust afstand doen van 'n bepaalde 
periode in zijn leven af. 
Met 'n paar woorden kon hij dat dan aan 
ziJn kinderen of goede kennis te kennen 
geven. Woorden in de geest van : ik hou 
hier mee op; ik trek geen werkbroek meer 
aan; dit gaat niet meer of de kracht ont
breekt me ertoe; waren daar uitdrukking 
van. 

Niet te min wist hij In zulke dagen be
langstelling op te brengen voor het wel en 
wee van anderen. 
Na enkele weken ziekenhuis is hij van 
ons zijn kinderen en kleinkinderen heen
gegaan. 
Dankbaar zijn wiJ voor dit leven; voor 
zijn zorgen en goedheid. 
Zelfs naar dit afscheid en sterven is vader 
en opa toegeleefd; voor zich zelf bewu~t. 
dat zijn lichamelijke en geestelijke krach
ten ten einde waren en dat voor hem zijn 
levenstaak voltooid was. 

Voor Uw vele blijken van belangstelling 
en medeleven, ook tijdens zijn ziekbed, 
zeggen wij U allen hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Oijen, november 1982 


