
Wij bewaren een dankbare herinnering aan 

PAUL VAN ELK 

echtgenoot van 

MIEN DE KADT 

Hij werd geboren te Beneden-Leeuwen op 
15 maart 1922. Hij overleed, nadat hij 1n 
Lourdes was gesterkt met het H. Sacrament 
der zieken, in het Radboudziekenhuis te 
Nijmegen op 3 oktober 1985. 
Op 7 oktober d.a.v. vond de crematie plaats 
in het crematorium .,Jonkerbos" te Nijmegen. 

t 

De dood heeft een einde gemaakt aan een 
zorgzaam dienstbaar en goed besteed leven. 

Paul was een man, die zi/·n dagen vulde met 
het gebruiken van zijn ta enten en mogelijk
heden in dienst l(an hen, van wie hiJ hield. 
Hij werkte met plezier en was graag bezig 
op het land en in de tuin. Hij heeft dit gedaan 
zo lang zijn krachten dit toelieten. 
Vele jaren was hij een aktief en zeer gewaar
deerd lid van het kerkelijk zangkoor en de 
fanfare. 

De laatste periode van zijn leven was een 
tijd van hoop en vrees, van smartelijk, maar 
moedig gedragen lijden. van verwerken van 
teleurstellingen en blij zijn met iedere vorm 
van hartelijke zorg en belangstelling door 
velen, van strijd en gelovig aanvaarden. 

Dit aardse leven was kort, te kort voor ons, 
maar Paul leeft verder bij de Heer, voor altijd I 

Lieve Mien, wij hebben geleefd voor elkaar 
en voor ons gezin. Samen waren wij gelukkig. 
Onze liefde houdt niet op bij de dood ; tot 
ziens. 

Beste kinderen en kleinkind, samen met ons 
mam heb ik jullie een voorbeeld gegeven. 
Bli/·ft goed voor elkaar zorgen. Bedankt voor 
jul ie hartelijkheid en bezorgdheid. 

Familie en vrienden, jull ie oprecht gemeende 
vriendschap hebben mij gesterkt. Bidt voor 
mij en weest goed voor mijn dierbaren. 

O.L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons. 

Voor Uw hartelijke blijken van belangstelling 
betoond na het overlijden en bij de crematie 
van mijn lieve man en onze zorgzame papa 
en opa, betuigen wij U onze oprecht edank. 

Mi en van Elk - de Kadt 
Kinderen en kleinkind 


