
In dankbare herinnering aan 

JOHANNES CORNELIS VAN LENT 
echtgenoot v•n Pettonell• TIJn•gel 

Hij werd in Beneden-Leeuwen geboren op 
5 oktober 1919 Onverwacht auerf hij op 
16 november 1977 

We hebben hem op 19 november naar zijn 
laatste rustplaats op het R.-K. kerkhof te 
Beneden-Leeuwen begeleid. 

t 
Er had nog zo'n mooie tijd kunnen komen, om 
met z'n tweeên te zijn, zonder zorgen om het 
werk en de kinderen Zes en twintig Jaar hadden 
ze lief en leed gedeeld en ze verwachtten sa· 
men on nauwe verbondenheid met Wolma, Jan 
en Els, nog een mooie toekomst. 

Maar het leven gaat soms andere wegen oan 
wij hopen. Machteloos en niet begrijpend vrag9n 
we ons af: wat moeten we nu zonder hem 7 

Het Is te vroeg In onze ogen en niemand was 
er op voorbereid. 

Hij hield zich fottor den hij misschien was; 
bovendien zei hij zelf: ik heb geen tijd om ziek 
te zijn . 

HIJ hield er niet van om te klagen, altijd had 
hij goeie zin en ale hij plagen kon, dan deed 
hij het. 

Voor zichzelf eiste hij niet veel, de anderen, 

zijn gezin, de kennissen, de klanten In de zaak, 
die waren belangrijk en daar had hij tijd voor. 

Zo was hij: terwille van hen bezig en zijn werk 
werd zo een hobby voor hem. 

Met hoop en zonder al te veel zorgen zag hij de 
toekomst tegemoet. Dot alles werd gedragen 
door een levend geloof In de Gever van het 
leven, Die alles ten goede keert . 

Juist nu gaan we beseffen, wie hij was. Ondanks 
alle verdriet nu. kunnen we dankbaar zijn en dat 
hadden we hem willen zeggen. Nu kunnen wij 
doe dankbaarheid het beste tonen door in zijn 
geest samen verder te leven. 

Hl.} zou zelf niet anders gewild hebben. 

Moge God ons daartoe de kracht geven en 
mag Jan, onze pappa, leven on vrede. 

Voor Uw belangstelling en medeleven na het 

overlijden van mijn inniggeliefde man en onze 

lieve vader, zeggen wij U hartelijk dank. 

P. VAN LENT · TIJNAGEL 
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