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Get>Oren te Appeltern 23 januari 1900 en 
overleden in het ziekenhuis te nel 
op 4 november 1986. 
Hij werd begraven op de R.K Begraafplaats 
te Beneden-Leeuwen. 

Laat nu, o Heer, 
Uw dienaar maar In vrede heengaan. 
Deze woorden van de oude Simeon zijn vol
ledig van toepassing op onze dierbare over
ledene. Zonder enige angst of benauwdheid, 
tot het laatst toe nog grappen makend, is hij 
van ons heengegaan, geheel overgegeven 
aan Gods H.Wil. 

Hij was een man die altijd veel gesjouwd heeft 
Stil zitten kon hij niet Hij was altijd wel ergens 
mee bezig, en tot het laatst toe heeft hiJ het 
potie gekookt voor Frans en zichzelf. 
Daarbij vond hij ook veel ontspanning in 
lezen. 
Hij was van nature een opgeruimd mens. De 
blijheid straalde van hem uit. En ontelbare 
malen heeft hij op feestjes met voordr.ichtjes 
en gezang de mensen weten te vermaken. 
Maar altijd was hij opgewekt. Heel de dag 
hoorde men hem zingen en fluiten. 
Geen wonder, dat hij ook zo tevreden was, en 
zo dankbaar voor iedere zorg aan hem be
steed. 

In hetbeginvan hetjaarheefthijtot ieders ver
bazing nog aangedurfd om met Frans een 
reis naar Australié te maken om daar zijn twee 
zoons op te zoeken. Het was tevens een 
afscheid voorgoed. Toch heelt die reis hem 
veel goed gedaan. Hij keerde terug, de tassen 
vol geladen met ontelbare cadeauties voor al 
zijn familieleden en vrienden. 
Dat tekent hem ten volle uit 
Nu is onze vader voorgoed van ons heen
gegaan. Wij allen zullen hem erg missen, 
maar vooral Frans, met wie hij de laatste jaren 
zo harmonieus en gelukkig samenleefde. 
Ook de kleinkinderen zullen hun leuke opa 
erg missen. Maar we mogen ons troosten met 
de gedachte dat vader nu in de hemel, in 
Christus de welverdiende rust en vrede ge
vonden heelt En wij zullen hem dankbaar 
blijven voor alles wat hi1 voor ons betekend 
heelt, en in onze gedachten en gebeden 
zullen we ook in de toekomst met hem ver
bonden blijven. 

Voor Uw hartelijke blijken van medeleven, 
betoond na het overlijden van onze zorgzame 
vader en opa, betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


