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Ter dankbare herinnering aan 

Antonius van Eijk 
echtgenoot van 

Franclsca van Eljk 

G&boren te Someren 19 oktober 1902, over· 
leed hij In het St. Anna· Ziekenhuis te Gel· 
drop 9 eeptember 1973, gesterkt door het 
sacrament van de zieken. Hij is begraven op 
het kerkhof van de parochie St. Lambertus 

te Someren 

-0· 

Op een voorbeeldige wijze heelt hl) zijn ernstige 
ziekte gedragen; nooit kwam er een klacht over 
zijn lippen. En dat kon hij, omdat hij een zeer 
gelovlg man was, die alles uit Gods hand daar
door aanvaardde. 
Een harde werker voor zijn gezin, en een uit· 
stekende vader voor zijn 12 kinderen, waarvan er 
3 In Canada wonen. Heel dikwijls was hij met 
zijn gedachten bij hen, die zo ver weg wonen. 
Zijn grote vreugde was, dat alle kinderen het zo 
goed maken en dat er zo'n mooie familieband 
is • "dat moet zo blijven, ook als ik gestorven 
ben". 
De Heer heeft gezegd: "Al wie leeft In geloof 
In MIJ. zal leven, ook al is hij voor deze wereld 
gestorven". WIJ mogen wel aannemen, dat dit 
woord voor hem bewaarheid is en dat de Heer 
hem heeft opgenomen in Zijn eeuwige vrede. 
Dierbare echtgenote, we hebben het lang niet 
altijd gemakkelijk gehad. Maar we hadden samen 

een zeer gelukkig hu-llJk. Ik weet zeker, dat de 
kinderen het grote verliee van mijn heengaan 
zo goed mogell)k zullen opvangen: en vind uw 
troost In de zekerheid, dat onze scheiding maar 
tijdelijk is. 
Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik heb ge
tracht u een goed levensvoorbeeld te geven. 
Leeft als arbeidzame en vooral gelovige mensen, 
dan zal het u goed gaan. Ook u hoop ik weer te 
ontmoeten In Gods eeuwig geluk. 

Moeder Maria en St. Lambertus, 
weest mijn voorspraak. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond bi) de ziekte, het overlijden 
en de begrafenis van mijn !leve echt· 
genoot en onze dierbare vader en opa, 
zeggen wij u onze oprechte dank. 

F. A. van Eljk-van Eljk 
kinderen en kleinkinderen 


