


Ter gedachtenis aan 

ANTOON PETRUS LEPOUTRE 

echtgenoot van 

MARIA VICTORINA REGINA WILLEMS 

geboren 14 september 1924 te Wijchen, nog 
voorzien van het H. Oliesel overleden in het 
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen 
6 december 1983. Op 10 december ·d.a.v. werd 
hij te rusten gelegd op het R. K. Kerkhof te 
Horssen. 

t 
Onbedwingbaar bijna komen bij dit plotselinge 
sterven de woorden op die Jezus sprak: als 
de Heer bij zijn plotselinge thuiskomst, zijn 
dienaar wakend aantreft, zal Hij zeggen: neem 
plaats aan mijn tafel , ik zal je bedienen. Plot
seling en volmaakt onverwacht heeft de Heer 
zijn dienaar Antoon wakend, voorbereid aan
getroffen. 
Antoon was ' n man die keihard werkte, die 
met grote zorg zijn bedrijf beheerde, niet voor 
zichzelf maar voor zijn gezin dat hem boven 
alles ging, zo zelfs dat hij zijn kinderen bijna 
niet los kon laten en het allerbeste nog niet 
goed genoeg voor hen was. 
Hij heeft meer verdriet en pijn gehad dan 
zelfs zijn naaste omgeving kon vermoeden. 
Zijn ziekte dwong hem zich steeds meer te
rug te trekken van wat voor hem 'n levens
werk was, daar heeft hij zwaar onder geleden. 
De laatste t ijd waren pijn en benauwdheden 
bijna dagelijks zijn deel. Hij kon niet meer en 
dat was voor hem moeilijk te aanvaarden. Hij 
die klaar stond om anderen te helpen en bij 

te springen waar nodig , om te geven waar 
gebrek was, moest nu alles aan anderen over
laten. Veel weten doet ook veel begrijpen. 
Wij die achterblijven met ons verdriet, met ' n 
open plaats, kunnen alleen nog maar bidden 
dat wij de moed hebben dit in geloof te aan
vaarden. God neemt het leven niet weg, maar 
verandert het. 
Gunnen wij hem ondanks ons verdriet de rust 
en vrede die hij in dit leven nooit gezocht 
heeft. Schenken wij hem de eerlijke aalmoes 
van ons gebed. 

Hij moge rusten in Gods vrede. 

Onverwacht stonden wij voor een zwaar ver
driet. Uw medeleven met ons in die moeilijke 
dagen en vooral ook na het overlijden en bij 
de begrafenis of op de vooravond daarvan, 
waren voor ons een grote steun. Wij danken 
U daarvoor hartelijk. 

M. V. R. Lepoutre - Willems 
Kinderen en kleinkinderen 


