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Na een lang maar geduldig gedragen ziekbed 
is onze dierbare Jan van Laarhoven van ons 
heengegaan. Zeven Jaar was hiJ al Invalide, 
maar vooral de laatste jaren was het zieken
huls In, ziekenhuis ult. 
Hij wilde niemand tot last zijn . Hij was een 
fijne zieke om te bezoeken. Heel eerlijk en 
vol ovegave vertelde hij hoe weinig hij nog 
van het leven te verwachten had. Hij hoopte 
dat zijn Heer als het niet meer te dragen was 
hem maar spoedig zou komen halen. 
Oe dood kwam daarom ook als een vriend 
voor hem. Zijn dood Is een verlossing uit niet 
meer te dragen lijden. Toch zal zijn heengaan 
vooral bij zijn vrouw en kinderen nu een grote 
leegte achterlaten. Hun leven werd immers 
de laatste tijd door zorg om hun dierbare 
bepaald 
Van zo'n mens mogen we hopen dat zijn 
leven niet verloren gaal Als gelovigen mogen 
wij troost putten uit de woorden van St. Pau
lus · .. Wij die de geest van het geloof hebben 

-

wij weten dat God die de Heer Jezus van de 
dood heeft opgewekt , ook ons, evenals 
Jezus, ten leven zal wekken· •. Als christen 
heeft Jan van Laarhoven In zijn leven ba· 
wust Christus nagevolgd en daarom mogen 
wij erop vertrouwen dat God ook hem zal 
kronen met een krans van onvergankeliJk 
leven. Oe beste manier om hem in gedach
tenis te houden Is In liefde, zorg en eens
gezindheid elkaar te troosten en te steunen. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van 
mijn man, onze vader, schoonvader en opa 
zeggen wij u hartelijk dank. 

J. J . J. van Laarhoven-van de Sande 
kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen 


