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Hij werd geboren te Nuenen op 24 augus
tus 1910 en is gesterkt door een gelovig 
vertrouwen op God en door de genade
middelen van de kerk overleden in het St. 
Annaziekenhuis te Geldrop op 14 januari 
1980. Zijn laatste rustp laats is op het kerk
hof van de Clemensparochie te Nuenen. 
Na heel zijn leven veel en hard gewerkt 
te hebben, hoopte hij wat rustiger te kun
nen gaan leven. Hij verkocht zijn huis en 
hoopte in een ander huis met vrouw en 
kinderen gelukkig te wonen. Dat mocht zo 
vele jaren duren, dat was zijn hoop. 
Maar wat mensen hopen, wordt niet altijd 
werkelijkheid. Hij moest dil ervaren toen 
ziekte en pijn hem overvielen. Het was 
daarom niet het fijn-genieten van een aan
tal levensjaren, maar het was geworden : 
vechten tegen de pijn, vechten voor een 
gezondheid. Fijn was het wel te mogen 
ervaren, dat zijn goede bezorgde vrouw 
alles deed om hem het leed te verzachten. 
Haar nooit aflatende aanwezigheid, haar 

woord en liefde verlichtte veel in de pijn 
die hij moest doorstaan. Fijn was het dat 
de kinderen ook alles over hadden om 
vader te helpen, ook al moesten zij zich 
zelf daardoor iets ontzeggen. Zo mocht 
hij ervaren, dat zijn goedheid en zijn liefde 
die hij in zijn leven gegeven had, beant
woord werd. Daarom kon hij thuis blijven, 
bijna tot het laatste. Hij heeft dit alles ge
dragen, al had hij het willen ruilen tegen 
de harde arbeid van vroeger. Maar hij wist 
ook dat een mens daarover niet kan be
schikken, en in zijn geloof bad hij tot God 
om steun en kracht. Want hij geloofde in 
God, zoals een man kan geloven en durft 
te bidden vooral in de moeilijke levenssi
tuaties, zoals hij gekend heeft. Hij was 
een goede echtgenoot, een goede vader 
en een lieve opa. Wij bidden tot God, dat 
Hij hem beloont voor zijn goedheid en een 
plaats geeft voor altijd, een plaats van ge
luk en vrede. 
Hartelijk dank voor Uw medeleven en be
langstelling bij ziekte, overlijden, uitvaart 
en begrafenis van mijn inniggellefde man 
onze goede en zorgzame vader en opa. 
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