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Geboren te Barneveld 18 juni 1909 over
leed hij nog voorzien van het H. Oliesel in 
het ziekenhuis te Geldrop 29 november 
1979. Ten afscheid kwamen wij biddend 
samen in een viering van de H. Eucharistie 
in de St. Janskerk te Heeze op 4 december 
d .a.v . 

Een voorgoed heengaan brengt droefheid en 
leed . Zijn plaats in de eigen vertrouwde 
kring blijft voortaan leeg. Staande voor het 
mysterie van de dood komt tot ons het 
woord van Christus, dat ons iets van dit ge
heim ontsluiert: "Wie in Mij ~elooft zal le
ven, ook als hij gestorven is.' Gelovend in 
dit woord van de Heer mogen wij vertrou
wen, dat hij nu een nieuwe toekomst bij 
God is ingegaan. Hier houden wij een dank
bare herinnering aan hem: een man die in 
zijn goede jaren graag de zonnige kanten van 
het leven zocht; die zich heeft verzet toen 
ziekte en kwaal aan zi/·n vitaliteit begonnen 
te knagen. Die geleide ijk aan heeft moeten 
leren afscheid te nemen van vele dingen, 
waarvan hij hield en tenslotte ook zijn leven 
heeft moeten loslaten. 

Hoe meer hij moest loslaten, des te dank
baarder werd hij voor de kleine vreugden en 
de kleine attenties, die hij in de eigen kleine 
kring ondervond. 
Dierbare vrouw, dank voor uw toewijding 
en zorg in al die jaren van ons samen zijn, 
voor uw begrip en verdraagzaamheid . Vooral 
voor de verzorging en de goede oppas ten 
einde toe. Ik hoop, dat u nog vele fijne jaren 
moogt hebben. 
Kinderen en kleinkinderen, dank voor alle 
vreugden, die ik aan jullie heb mogen be
leven. Weest altijd goed voor moeder en 
blijft eensgezind onder elkaar. 
Moge God deze mens, die zo blij was met de 
gave van het leven, nu het eeuwig leven 
schenken. 

Niemand leeft voor zichzelf; 
Niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God, onze Heer 
Aan Hem behoren wij toe. 

Voor uw belangstelling en medeleven na 
het overlijden van mijn man, onze vader en 
opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

Mevr. M.l.R. van Riet - Boullart 
kinderen en kleinkinderen . 

Heeze, december 1979. 


