
Als dankbare herinner•ng aan 

Comelu!) Marinus van Kreij 

echtgenoot van 

ADRIANA VAN DER HEIJDEN 

eerder weduwnaar van 

MARIA JOHANNA BOLL 

Geboren op 8 september 1898 te Schaijk en 
aldaar overleden op 12 Juni 1982. 
Op 16 juni d.a.v. hebben wij hem begraven 
op het r.-k. kerkhof te Schaijk. 

Pape, 
het overviel ons nog. maar je sliep wel rustig 
in. Je hebt een mooie leeftijd bereikt en ie 
wens om thuis te sterven 1s zelrs zonder lij
densweg vervuld. We hadden ie graag no9 
langer in ons midden behouden, want jo was 
blJ ons in meerdere opzichten ook het middel
punt, met name ven ons gezin en •1an het 
bedrijf. We willen daarom op d•t moment pro
beren samen vooral ook danKbaar te 11jn. 
Het leven Is voor papa vaak zwaar op hem 
afgekomen, maar hij heeft er zelf ook nard 
aan getrokken. Veel te vroeg ontviel hem zijn 
vrouw en stond hij alleen voor de zorg van 
vijf kinderen. HU was er gelukkig mee dat ze 
In het tweede huwelijk samen nog bijna 50 
jaren aan het gezin konden werken en er voor 
zorgen. Zo was hij, zo leefde hij. En dit 
wisten we van hem 
Want hij was duidelijk in zijn werken, maa.r 
ook duidelijk in z1Jn spreken. HiJ zette zien 
hard 1n voor z1Jn zaak, transporteerde, han
delde. Tegelijk probeerde hij in zijn gezin de 

juiste weg te wijzen Als vader voelde hij al
dus een zware verentwoordeloJkhe1d 
Zo was hij op zijn manier trots op z'n ge· 
zin en op het bedrijf en probeerde hij een 
hechte en liefdevolle familieband te vormen . 
Daarom was hij, toen de tijd dat meer toeliet, 
ook graag thuis. a1 verliet hij met droefenis 
de oude woning. 
Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen, Ik heb altijd gepro
beerd sterk te z1Jn, vooral voor Jullie. 
Zo heb ik op mijn manier geprobeerd veel 
voor jullie te betekenen. Maar ik ben jullie 
ook dankbaar voor alles wat jullie voor mij 
gedaan hebt. Want dat is veel qeweest. 
In 't bijzonder denk 1k dan aan jullie, moeke en 
DoortJe. 
In mlJn geloof hoop 1k dat God mij heeft op
genomen in Z~n Eeuwige Heerlijkheid. Zoals 
1ulloe weten heb Ik God daar vaak om ge
beden. 
Alle verdere familieleden, vrienden en be
kenden, een leatste groet: het moge jullie 
ellen goed blijven gaan; we bewaren vele 
herinneringen aan elkaar. 

Voor de vele bl!Jken van belangstelling on
dervonden tijdens de ziekte en het overlijden 
ven mijn lieve en zorgzame man, vader en 
opa, zeggen wij U onze oprechte dank. 

A . van Krelj-van der Heijden 
en kinderen. 


