


Dankbaar voor alles wat hij betekende, 
gedenken we 

CHRISTIANUS JOHANNES HOLLANDERS 

echtgenoot van 

Bernardina van Tien 

Hij werd geboren in Best op 29 februari 1916 en 
hij is plotseling thuis overleden op 23 september 

1996, nog voorzien van het H. Oliesel. 
We hebben zijn lichaam aan de Brabantse grond 

toevertrouwd van het St. Odulphuskerkhof in 
Best, waar het rust tot eens de verrijzenis komt. 

Hartelijk dank voor de belangstelling welke wij bij 
het afscheid van mijn zorgzame man, ons pap, 
schoonvader en opa mochten ondervinden. 

Narda Hollanders-van Tien 
Kinderen en kleinkinderen 

Heel onverwacht moeten we afscheid van hem 

nemen. Hij stond 's morgens vroeg op, zoals hij 

gewoon was, wilde voor zijn vrouw gaan zorgen, 
toen opeens de roepstem klonk van de Heer van 

alle leven en de dood hem trof. 

Hij was tachtig jaa;, de leeftijd van de sterken, 

maar hij was nog elke dag aktief. Hij was de steun 
en toeverlaat van zijn vrouw, die zijn hulp niet kon 

missen. Bijna vijf en vijftig jaar waren ze getrouwd 

en bijna altijd samen. 

Haar leven was met het zijne verweven. Hij was 

zorgzaam en liefdevol. Heel veel hield hij ook van 

zijn zeven kinderen en van de dertien kleinkinde

ren. Ze waren altijd zo welkom en hij zag ze allen 
graag. Hij had een echt boerenhart, was graag op 

het land en tussen het vee. Ook toen hij gepen

sioneerd was. was hij nog altijd bezig. Hij zorgde 

voor zijn groententuin en voor zijn kippen en deel

de de produkten uit aan heel de familie. Graag 

was hij in gezelschap en kaartte met vrienden. Hij 

genoot van het leven. Hij was ook diep godsdien

stig, was heel trouw in zijn geloofsbeleving. 

We bidden, dat hij nu voor altijd leven mag in 

Gods liefde en intens gelukkig mag zijn. 

Hij ruste in vrede. 


