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GehorPn '" Grof'Sbf'ek 4 rnaart 1'XJ.\ , 
,-oorzien \'f n de H Saluamentrn overleden 
tP. Groesbeek 7 Juli 19'7 en aldaar begra· 
ven op de Gemeentt>h;k.e IIP&raafplaats He· 
"''en~rg 11 juli tW7. 

Zoal• hli celeefct hPert, •to is hii ook gP· 
,wrven · wrg·lome Jlefdr voor oe zainf'n, 
rotwaRt christellik geiO<Jf en overgave; met 
,.en vuste 'ekerhei<J ug hu het naderende 
FJOde van dil lev<"n op zlrh Afkomen. 
In tiin huwelllk&!evf'n van 31 jAren hl'f'ft 
hll hArd en &f•rlilk ~ewerkt >OOr hl't geluk. 
en welziin van Ztln. viJf kinderen, dte nu 
l'lllen in l'igP.n verAntwoordeliikh~id hun 
Jevet•sweg hebbl'n l(ekOten <!;lJn vrf'ngr1e 
en geluk waM het tl' leven temtdden van 
'llln Jdndnen: detfl week op de avond vun 
LIJU !Jedleuill!( zet lul nog. dut Jut zo blii 
was dat h•t het vorige )Har voor de 2e 
maal -· nog bti Mientje tn Canada was ge· 
wee~t. Door OO.!:e tranen heen danken wii 
God voor 1.ijn levrn en w~rken, dat we van 
nabtl ruochteu mtJemaken. 
Diertlare eclu~eunte, hand in hancl 'ÛJn we 
samen opgetrokken tot ffi!Jll laut~te snik. 

Heb dank voor uw zorgvolle llrfde en 
moogt ge uw steun vinden 10 onze li.lnderen 
Rcste kinderen en kleinklnctrren, bewaArt 
het coede van mijn Jr.ven chep 10 JU hart 
e•• herinnering; probeer 1n eerlitk j~eloof 
en godsvertrouwl!n uw levens~:eluk te 
virden. Weest een sterke s·eun voor moe 
der en blitft eens"ezind rondom haur ver· 
enigd. 

_.:\"temand leeft voor 7ich7elf 
niemand srerft voor L'ChLelf; 
wn leven en sterven voor God onze llllt"r, 
adll Hem behoren wiJ loe". 

Uw deelnemtng In onH verlle- was ons een 
grote troos1 en uw geb"d een k.ostbarf' hulp 
voor onze dierbare ovf'rleden<'. 
WiJ :~:eggen u htPrvoor hArtelnk dank 

W. H. Lurners·l-lendrlk.s 
kindertu, en klelnkinclert~n 

Groesbeek, juli 1977 


