
Ter liefdevolle herinnering aan 

JOHANNES DOMINICUS MARIA 
VAN LEEUWEN 
echtgenoot van Franzlska Maria van Lenl 

Geboren te Puillijk op 14 januari 1931. 

Overleden te Alphen (Gid) 23 mei 1985. 

De uitvaart heeft plaats gevonden 28 mei 
d .a.v. in de St. Lambertuskerk 
te Alphen (Gid). 

t 
Wij hebben vader gekend als een man, die 
altijd lief en leed met moeder gedeeld heeft. 
Een man met grote liefde voor zijn kinderen. 
Een man met een grote dankbaarheid. 

Hij was altijd vrolijk en behulpzaam en was 
graag onder de mensen. 
HIJ had een ondernemingsgeest. 

De laatste jaren werd hij door ziekte geteis
terd en moest nogal wat tegenslagen ver
werken. 

Zijn geestelijke en lichamelijke krachten had
den hem verlaten. De last lag voortaan te 
zwaar op zijn schouders. Oe zin van het 
leven hield voor hem op. 

Ga nu rustig slapen Vader 
de last van de laatste jaren 
was niet langer vol te houdan 
en werd zo onnoemlijk zwaar. 

Ga nu maar rustig slapen Vader 
't Is nu voorbiJ, weest niet bevreesd 
God zit op je te wachten 
Het is nu lang genoeg geweest. 

Voor ons die achterblijven is jouw heengaan 
een zware slag, wij zullen je missen, maar 
je blijft met ons verder leven als een vader, 
die alles overtuigd deed. 

Heer, wil vader belonen voor al zijn goede 
zorgen en schenk hem de rust en de vreug
de van het eeuwige leven. 

Dierbare echtgenote, Ko en Riet, lrma en Tlny 
ga nu samen verder door het leven. Ik ben 
jullie dankbaar voor de vele zorgen en liefde 
die jullie mij gegeven hebben. 

Weest niet langer bedroefd om mij, ik heb 
nu de eeuwige rust gevonden. 

WIJ danken U hartelijk voor de vele blijken 
van belangstelling betoond na het overlijden 
en bij de uitvaart van mijn Inniggeliefde man, 
onze lieve vader, schoonvader, broer, zwager 
en vriend. 

Clska van Leeuwen - van Lent 
Ko en Riet 
lrma en Tlny 

Alphen (Gid), 28 mei 1985 


