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Dankbare herinnering aan 

August Wilhelmus Geven 
echtgenoot van 

Theodora Bemardina Hoven 
Hij werd geboren te Dinxperlo 19 mei 
1909. Toch nog onverwacht overleed hij 
in het Ziekenhuis te Winterswijk op 8 juli 
1990. De crematieplechtigheid vond 
plaats op 12 juli 1990 in het Crematorium 
"Slangenburg" te Doetinchem. 

Na een arbeidzaam leven en een fijne le
vensavond is onze dierbare overledene 
van ons heengegaan. We konden het 
zien aankomen en toch overvalt het je 
nog. 
Maar als wij terugzien op zijn leven temid
den van ons, mogen wij dankbaar zijn, 
ondanks de lege plaats, die hij achterlaat. 
Hij was een goed mens en het is prachtig 
wanneer dat in alle eerlijkheid van iemand 
gezegd kan worden. 
Niets was hem teveel, waar het ging om 
de zorg voor zijn vrouw en kinderen, die 
alles voor hem betekenden. Hij was een 
tevreden mens, die alles aanvaardde wat 
het leven hem ~af. Dat bleek wel heel dui
delijk uit de wijze waarop hij zijn onge
neeslijke ziekte aanvaardde. Toch hield 

hij van het leven en genoot hij intens van 
de pretti9e dingen, die het leven te bieden 
heeft. Hij was een gezelschapsmens en 
had veel vrienden. 
Wi1 zullen hem missen, maar weten ons 
getroost door de zekerheid dat dit zinvolle 
leven niet voorgoed geêind1gd is. Bij God 
mag hij voortleven en de beloning ontvan
gen voor alles, wat h1J met zoveel liefde 
voor anderen gedaan heeft. 
Dierbare vrouw, die mij zo liefdevol hebt 
verzorgd, dierbare kinderen en kleinkin
deren, ik dank jullie voor alles, wat jullie 
voor mij betekend hebt. Weest niet be
droefd om mi1n heengaan. In de hemel 
zullen wij elkaar terugzien en weer met el
kaar verenigd zijn bij ons aller Vader. 
Mogen Gods engelen hem geleiden naar 
het Paradijs. 

Voor Uw blijken van medeleven na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader 
en opa betuigen wij U onze oprechte 
dank. 
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