
t In dankbare herinnering aan 

Evert Nas 
echtgenoot van Thea Nas 

Papa werd op 10 mei 1933 geboren te 
Wehl en overleed thuis aan de Oude Doe
tinchemseweg 12, op de vroege ochtend 
van 12 augustus 1996 m onze kring en ge
sterkt door het Sacrament van de Zieken
zalving. Op 15 augustus namen we af
scheid in de St. Martinuskerk van Wijnber
gen en legden hem te rusten op het pa
rochiekerkhof aldaar. 

Evert heeft een arbeidzaam leven geleid, 
de laatste 291/2 jaar als chauffeur bij ge
meentewerken. Hij hield van zijn werk, van 
het altijd onderweg zijn en van de vele 
kontakten met mensen. Omgekeerd werd 
zijn werk. het ophalen van vuilnis. ook 
zeer gewaardeerd. 

Hij leefde dicht bij de natuur Aan allerlei 
verschijnselen zag hij welk weer het werd. 
··suiten" beoefende hij ook zijn hobbies: 
vissen, werken in de moestuin - liefst in de 
stilte van de vroege morgen en het af
gaan van rommelmarkten. 

Evert was een fijne man voor mij en een 
zorgzame vader voor zijn kinderen. op wie 

hij terecht trots was. Vaak werd zijn zorg
zaamheid echt bezorgdheid: "Pas op, Kijk 
uit". 

Hij had veel moeite met zijn ziekte die zich 
1n september 1995 openbaarde. Dat juist 
hem dit moest overkomen! 
Hij vocht terug zolang hij kon, gesteund 
door zijn vrouw Thea en de kmderen Een 
week voor zijn overlijden had hij nog plan
nen. 

Moge God hem voor alles belonen en op
nemen in Zijn vreugde. "Hij brengt mij in 
een oase van groen. daar strek ik mij uit 
aan de rand van het water, daar is het 
goed rusten" (Ps. 23). 

Onze vader Wees gegroet 

Evert, Papa, bedankt voor alles 

Voor uw medeleven en belangstelling be
toond bij het ziek-zijn, na het overlijden en 
uw aanwezigheid bij de uitvaart van mijn 
lieve man. onze papa en schoonvader be
tuigen wij U onze oprechte dank. 

Thea Nas - Eibers 
Yvonne en Andréo 
Edwin en Saskia 


