
Als dankbare herinnering aan 

THEODORUS JEHOEL 
weduwnaar van 

Anna Maria van de Water 

Hij werd op 4 oktober 1904 in Drunen geboren 
en overleed. voorzien van hel sacrament der 
zieken op 7 oktober 1983 in het verpleeghuis 
"Oosterhof". Op 11 oktobar hebben we hem 
te ruste gelegd op hel R.K. kerkhof van zijn 

parochie Elshout. 

Vader heefl het de laatste jaren bijzonder 
moeilijk gehad, want na een fatale he:sen
b:oedi:ig was deze levenslustige energieke 
man gedeeaelijk verlamd en aangewezen op 
de hulp van anderen. 
Na de dood van zijn lieve vrouw is zijn leven 
nog veel zwaarder geworden. Hij voelde zich 
eenzaam en intens verdrietig, terwijl toch zo
wel zijn kinderen als het verzorgend perso
neel in "Oosterhof" hem met alle zorgen en 
liefde omringden. 
iedereen die hem heeft gekend zal deze her
innering aan hem bewaren : wie een beroep 
deed op Dorus hielp hij graag. Hij was bij
zonder toegewijd. 
Toegewijd aan zijn vrouw en zijn kinderen : 
was het goede wel goed genoeg ? 
Toegewijd aan zijn kleinkinderen . ze kwamen 
zo graag bij opa en oma. 

Toegewijd aan z:jn hele fam ilie en aan de 
buurt. 
Toegewijd aan zijn werk, zo lang hij wer
ken kon. 
Toegewijd ook aan zijn kamerbewoners en de 
mensen, vooral op afdeling vier, in het ver
p:eeghuis. 
Voor iede'een had hij een vdendel .Jk woord. 
een glimlach of een duidelijk gebaar van 
vriendschap en bemoediging. 
Hij was óók toegewijd aan God. Zijn geloof 
was oprecht en eerlijk en dat heeft zijn ster
ven tens:otte gemakkelijker gemaakt En dat 
geloof wist hij wäár te maken door zijn ma
nier van leven 1n ons midden. 
Vader in de hemel : wij danken U voor het 
voorbeeld, dat onze ouders ons gaven. Om
wille van hen zu llen wij hecht met elkaar ver
bonden blijven. zoals we dat bijzonder de 
laatste maanden zo diep hebben beleefd. 

Wonde-bare Moeder van Elshout, bid voor ons. 

Voor uw hartelijke belangstelling en mede
leven tijdens de ziekte en het overlijden van 
vader. zeggen wij U oprecht hartelijk dank. 

Familie Jehoel. 


