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t 
Zacht en vredig en met een lach op Z!Jn gelaat 
is hij temidden van de zijnen. op het einde van 
z•jn veriaardag, ingeslepen om niet meer wakker 
te worden. 

Hier had hij altijd op gehoopt en om gebeden, 
want hoewel hij de dood zelf niet vreesde. zag 
hij op tegen een leng ziekbed met el de P!Jnen 
en lasten dte het met zich meebrengt. 

Zo is er een eind gekomen een het leven van 
een goed mens, die altijd hard heeft moeten 
werken en veel met ziektes te kempen had, 
vooral de laatste twaalf jaren. maar die des· 
ondanks een blijmoedig en opllmlsllsch Iemand 
is geweest, die het leven nom zoals het kwam. 

Daarom zullen zijn vrouw met wie hij 37 joar 
gelukkig geleefd heeft en mot wie hij liof en 
leed deelde, maar ook zijn kinderen en klein
kinderen, die veel aan hem te danken hebben, 

en voor wiens welzijn hij tot het laatste toe zorg 
had, hem heel erg missen. 

Alleen het geloof dat de dood niet het absolute 
einde 1s, maar het begin van een leven bij God, 
in Wie hij vast geloofde en in Wiens dienst hij 
de Zijnen altijd voorging, zal hen tot troost zijn 
In de eenzame uren. die hen wachten. 

Moge zijn optimisme en levensbllJhe1d. mear 
vooral zijn geloof. ook hen inspireren om elkaar 
tot steun te zijn wanneer het verdriet naar boven 
komt. 

Moge hij rusten on vrede. 

Voor Uw belangstelling en medeleven tijdens de 

ziekte en na het overlijden van mijn lteve men, 

onze dierbare vader en lieve opa, zeggen wij U 

hartelijk dank. 

M. P. van de Geer - ven Dreumel 

kinderen en kleinkinderen 


