


Ter herinnering aan 

JOHAN VAN DE LAAR 

Drager van de Ere - Medaille in zilver 
verbonden aan de Orde van Oranje 
Nassau. 

echtgenoot van 

CORRIE CALLAARS 

weduwnaar van 

MARIA DIJKMANS 

geboren te Someren 28 januari 1910, 
overleed hij te Geldrop in het St. Anna
ziekenhuis op 7 februari 1982. Gesterkt 
door de H. Sacramenten, hebben wij zijn 
lichaam te rusten gelegd op het kerkhof 
van St. Lambertus te Someren op 11 
februari. 

Een sterk vertrouwen in de goede God 
was hem tot steun tijdens zijn ziekte. Vol
ledig bewust van wat er komen zou, heeft 
hij de moed ontvangen van de Heer om 
afscheid te nemen van zijn vrouw, kinde
ren en kleinkinderen, die hem tijdens zijn 
ziekte tot steun zijn geweest. 
Ook nam hij bewust afscheid van vele 
vrienden en kennissen die hij tijdens zijn 
leven in Gildekringen en elders heeft ont
moet. 
Gilde .,St. Joris", Handboogver. O.R.H. 
en Bejaarden, mochten vele jaren genieten 

van zijn liefde en zorgzaamheid. Boven 
alles kwam zijn gezin, waarvoor zijn grote 
liefde uitging. 
Dankbaar zei hij tot moeke:"Samen heb
ben wij veel goeds ontvangen." De droe
vige voorvallen in zijn leven aanvaardde 
hij mede door zijn groot vertrouwen in 
Onze Lieve Vrouw. 
Graag was hij gebleven bij zijn kleinkin
deren, die te kort van zijn goedheid heb
ben mogen genieten- "Bedankt Lieve
lingen". 
Bedankt Moeke, voor de steun die ~e mij 
hebt gegeven in mijn leven, vooral tejdens 
de laatste weken, toen je moedig mijn 
lijden hebt verzacht. Kinderen bedankt 
en geeft moeder de steun en hulp zoals 
ik die van haar heb gekregen. 
Familie, Gildebroeders, vrienden en ken
nissen bedankt voor het mooie, dat we 
samen mochten beleven en ontvangen 
door de goedheid van de Heer. 

Moeder Maria, St. Joris en St. Lambertus 
weest mijn voorspraak 

Voor al Uw blijken van belangstelling en 
medeleven getoond tijdens de ziekte en 
het overlijden van mijn man, onze pa en 
opa zeggen wij U hartelijk dank. 

C. van de Laar - Callaars 
kinderen en kleinkinderen. 


