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Dankbaar blijven wij gedenken 

PIETER LEENEN 

echtgenoot van 

JEAN NE VAN MEUR$ 

Hij werd geboren te Helden 19 september 
1928 en overleed te Boxtel 16 maart 1984, 
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken. 
Vanuit de H. Hartkerk hebben we hem begra
ven 20 maart 1984. 

Na een langdurig en moedig gedragen lijden 
is P1et nu gestorven. We blijven het goede 
van z1jn leven gedenken. Hij zal 1n onze 
gedachten blijven voortleven als een lieve 
echtgenoot, een zorgzame vader en een 
harde werker voor zijn gezin. 
Sinds acht jaar werd Piet met steeds korter 
wordende tussenpozen getroffen door een 
slopende ziekte. Zijn moed, vertrouwen en 
doorzettingsvermogen dwingen ons bewon
dering af. Nog vol plannen was hij. ofschoon 
hij wist dat hem niet veel tijd meer gegund 
was. Hij hoopte nog enkele jaren samen met 
zijn vrouw en kinderen te kunnen meemaken. 
Hij wilde zo graag de zilveren bruiloft nog vie
ren en deze zomer van de tuin kunnen gen1e-

ten. Vol dankbaarheid was hij voor de goede 
zorgen van zijn vrouw en kinderen en voor 
de belangstelling van familie en vrienden. Hij 
wilde hen niet belasten met de ongemakken 
en angsten van zijn ziekte, hij hield die het 
liefste voor hen verborgen. In gelovig vertrou
wen kon hij zijn naderend emde aanvaarden. 
Toch nog plotseling is P1et gestorven. Hij is 
verlost uit de pijn en het lijden. Als christenen 
mogen wij delen in hetzelfde geloof dat Piet 
bezielde. We geloven dat hij zijn vrede en 
bestemming heeft gevonden bij God en 
daarom bidden we samen met hem: 

"Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij 
mijn God, Gij weet waar 1k ga of sta 
Gij hebt mijn reizen en m11n rusten bepaald, 
GiJ hebt uw hand op mij gelegd." 

Psalm 139 

Voor uw medeleven en belangstelling bij de 
ziekte, het overlijden en de uitvaart van mijn 
man en onze vader willen wij u hartelijk dan
ken. 

J. leenen- van Meurs 
Paul en Bea en Peter 


