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cch tgenoot ,.an 

Johanna Adriana AartS 

Hij werd te Boxtel geboren op 14 ~tembcr 
1914 en overleed in het ziekenhuii; te 's-Her· 
togenbosch, voorzien van de Sacramenten der 

Zieken, op 2 december 1984. 

Hij was een vrolijk type, zat vol van grappen 
en spitovoncligheden en hield van een gulle 
lach. $p0nta:lll als hij was, kon hij kracht· 
termen niet inhouden als iets hem tegen wt. 
Zijn blijheid en ongeremdheid vonden hun 
uitweg in de muziek. Op de piano: dur kon 
hij zich helemaal geven in de veclkleurî'1icid 
van zijn persoon. 
Ook trouwens in het timmeren: vindingrijk als 
hij was, schrok hij nergens voor terug en was 
L-Cn uitkomst voor de benodigdheden van de 
nieuwe gezinnen van zijn kinderen. 
Graag genoot hij van vakantiereizen, liefst niet 
naar de stad, mn1r naar de zee, de bergen en 
de zon. 
Zijn kinderen en vooral zijn kleinkinderen 
waren een stuk van zijn hart; en zij vonden 
hem een geweldige vader en opa: de klein· 
kinderen waren dol op hem. 

Bij de eerste ziektc-~1nval heeft hij met God 
gesproken: Heer, ik kan nog niet weg, ik 
heb nog ioveel te doen. Jaren gingen voorbij 
in goede gezondheid. Opnieuw werd hij ziek 
en tenslotte kon hij er niet meer tegenop en 
begroef de strijdbijl. 
Lieve man, vader en opa: graag hadden we je 
nog lang bij ons gehad, maar nu de ziekte 
zich zó ontwikkelde berusten we in je dood 
als een vredige oplossing voor jezelf. \Y/e 
hopen in onsielf te vinden en in onze kinde
ren te kunnen overplanten jouw blijheid en 
spontaniteit, en vooral je groot geloof en 
Godsvertrouwen. In Hem, die ons aller Vader 
is blijven we elkaar terug vinden in gebed en 
levendige herinnering. 

Voor de vele blijken van medeleven onder
vonden bij de ziekte en het overlijden van 
mijn man en onze lieve vader en opa, zijn 
wij u zeer dankbaar. 

J. A. van Gcel-Aarts 
Kinderen, kleinkinderen 


