


Ter herinnering aan 

CEES VAN DEN HOUT 

echtgenoot van 

Annie Heijms 

Hij werd geboren in Oirschot op 18 maan 
1942 en is. na voorzien te zijn van het 

Sacrament voor zieken, overleden in het 
St. Elisabeth-ziekenhuis te Tiiburg op 

22 maart 1998, waarna hij te rusten is gelegd 
op bet parochiekerkhof in Moergestel. 

Zoals elke mens had Cees zijn dromen. 
Een droom van goed werk tot in lengte van 
dagen, een droom samen met Annie en mis
schien kinderen in een veilig huis. 
Soms kwam er iets uit een droom tot werke
lijkheid en dan tekende zich een brede lach af 
op zijn gezicht. 
Maar veel van zijn dromen verwaaiden met de 
wind .... 
De gezondheid liet hem danig in de steek en 
dat haalde een forse streep door de rekening. 
Dat betekende niet meer werken, een andere 
tijdsbesteding zoeken, omschakelen naar meer 
huishoudelijke bezigheden, contact zoeken 
met mensen in hetzelfde schuitje.... En zo 

kenden veel mensen Cees, wandelend met zijn 
honden langs de straten en paden van het 
dorp... . Wat er dan allemaal in zijn hoofd 
omging, was raden voor veel mensen en een 
beetje weten voor mensen. hem het meest 
nabij. 
Samen met Annie was hij ongeveer vijf en 
twintig jaar geleden begonnen. samen met 
haar heeft hij de strijd van zijn leven gestreden 
met moeite en pijn soms. samen met haar 1s hij 
ten einde gegaan. 
Cees zocht en vond evenwicht en rust in 
kerken en kapellen. heeft menig kaarsje laten 
branden, maar geloven werd voor hem nooit 
echt een blij bericht. Maar wij rekenen er op. 
dat hij nu dan uiteindelijk mag horen: Het is 
goed Cees, jij bent goed. 
Nu mag de droom in vervulling gaan, z.oals 
beschreven in een psalm: "Als God ons 
thuisbrengt, zal dat een droom zijn. Wij zullen 
zingen, lachen, gelukkig zijn." 

Voor uw blijken van medeleven na het over
lijden en bij de begrafenis van mijn dierbare 
man. betuig ik u mijn oprechte dank. 

Annie van den Hout-Heijms 


