
Een dankbare herinnering aan 

THEODORUS VAN DEN GRUIJTHUIJZEN 

weduwnaar van 

MARIA JOHANNA VAN UORST 

Geboren te Luijk,ge,tel l maart 1896. 
Overleden te Bladel 24 december 1982. 

Het is een voorrecht voor de mens wanneer 
hij zulk een hoge ouderdom mag bereiken, 
al zijn dan de laatste jaren som' moeilijk en 
onderhevig aan ziekten en kw;1len. 
Op 86-jarige leeftijd is vader van on' heenge
gaan. 
Hij was een zeer gelovig mem, arbeidwam 
in ~ijn transportbedrijf en tevreden rnet het 
bestaan. 
l~en goed bezorgde huisvader die in zijn ge
zin ten opiichte van zijn 4 kinderen een dui
delijke en vaste leiding had gegeven. 
llij hield van zijn bedrijf en van zijn werk: 
hij bleef daarmee be1.ig .-;olang hij kon, want 
het was zijn lust en /ijn leven. 
De innerlijke rust kenmerkte hem heel bij 
zonder in de acht moeilijke jaren da 1 1:ijn 
innig beminde vrouw 111 het verpleegtehuis 
was opgenomen. 
Iedere dag was hij hij haar met al zi jn liefde. 

Zijn kinderen zullen zich in grote dankbaar
heid en bewondering blijven herinneren wat 
vader samen met moeder in een werkzaam 
leven met grote liefde voor hen gedaan 
heeft. Mijn dierbare kinderen en kleinkin
deren. Ook gij hebt me veel vreugde gegeven 
door uw aanhankelijkheid en zorg, vooral 
tijdens mijn verblijf in het verpleegtehuis 
te Bladel. 
God geleide jullie op je levensweg. 
Zijn laatste levensperiode was een lange, 
moeilijke weg. 
Het was een donkere nacht, hij kon zich 
moeilijk uiten, en het einde kwam voor 
hem al~ een verlossing. 
Wij herinneren om de woorden van de 
psalmist: " Al moet ik het duister in van de 
dood, ik ben niet angstig. U bent toch bij 
me". Wij gunnen hem van harte de altijd
durende rust na een soms moeizaam leven. 
llet eeuwige licht verlichte hem. 
Dat hij ruste in vrede. 

In deze moeilijke laatste maanden was uw 
medeleven met vader voor hem en voor ons 
een grote steun. 
Ook nu bij dit afscheid mochten wij op u 
rekenen. 
Daarvoor on1e h;trtdijl<.. dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


