
Ter dan.bare herlMurong aan 

JAN VAN GRINSVEN 
echtgenoot van 

Wllhelmlen Sloeger1 

goboren te Boekel 29 iunl 1944, overleden ten 
gevolgo van een noodlottlQ verkeersongeluk, 
na voorzien te zijn van de Sacramenten dei 

Zieken, In het St. Radboud-zlekenhuis te 
Nijmegen op 13 januari 1977. 

Begraven op het r.k. kerkhof te Boekel 
op 18 januari 1977. 

Ofschoon Jan het niet a1!1jd eenvoudig heeft 
gehad 1n zijn leven, was hÏJ toch steeds op
gewekt en ging hij niet bij do pakken neer· 
zitten. Ongeveer 11 jaren geleden trof hem ook 
een ongeluk, waarbij men voor zijn leven vrees
de. Meer gelukkig kwam hij er door en her
stelde hij he Ie maa 1. 
In 1970 trouwde hij met Wilhalmlen en samen 
bouwden zij aan hun toekomst en deelden zij 
lief en leed. Zij kregen twee kinderen: nl. Koen 
en Maaike. Als gezin trokken zij steeds samen 
op en waren ze gelukkig Hij beleefde veel 
plezier aan zijn kinderen die graag bij papa 
waren en voor wie niets hem te veel was en 
die hij dan ook graag tot het laatst bU zich 
had w1 llen hebben. 
De zorg, het klaar staan voor de ander was 
een duidelijke karaktertrek. Noest zijn grote 
zorg voor zUn vrouw en kinderen. naast de zorg 
voor de lam1 lleband die h1J steeds onderhield, 
zette hij zich ook helemaal In voor zijn werk: 
Jarenlang was hij melkbezorger en daarbij was 
niets hem ta veel. Sinds 1 januari 1977 was hij 
als zaakvoerder werkzaam voor de vee- en 

vleescentrale en deze taak vervulde hiJ met 
zeer veel plezier en toewijding. Hij was bliJ 
dat hiJ deze functie gokregen had. 
Ineens komt aan dit allee een einde en wordt 
dit geluk verstoord. Begrijpelijk zijn dan de 
woorden van Jan: waarom moet juist mij dat 
nu treffen? 
In het leven van alledag met zijn zorgen en 
problemen vond hij steun en kracht In zijn ge
loof, In zijn verbondenheid met Christus. Moge 
de Heer van het leven hem nu opnemen in zijn 
eeuw1qe heerlijkheid . Moge d•t geloof en ver
trouwen - ondanks alles - een steun zijn voor 
Z!J'l vrouw. kinderen. ZLJn ouders, SChoonoudar8, 
broers en zusters en allen die met hem hebben 
qewe•kt en hem hebben Qekend. 
Moge zij allen noq meer dan anders voor Wil
helm1en en de kinderen een kracht en steun 
zun en moge God hen allen de kracht geven 
om zich opnieuw toe te vertrouwen aan het 
leven. 

Onze oprechte denk voor de ve Ie blijken van 
belangstelling en voor uw gebed, bJJ het over
lijden van mijn heve man en onze lieve papa. 

W. v. Grlnsven-Sleegere 
en kinderen 


