


Gedenk in Uw H. Missen en gebeden 

HENRICUS ANTONIUS SCHRAVEN 

weduwnaar van 

MARIA MARKESE 

geboren te Cuijk op 19 mei 1892 en, ·ijdÎil voor· 
zien van de H. Sacramenten der zieken, over· 
leden in het Be1aardencentrum "Paus Johannes 
Hove·· te Mll op 6 december 1976. Hi( werd 
begraven op hel R.K. Kerkhof te Cu1jlt op 
10 december d.a.v. 

Hij was een door en door gelovige, godsdien· 
stige en christelijke mens. St. Paulus zegt. "de 
rechtvaardige leeft vanuit het geloof". Zo was 
o?k voor hem het geloof leidraad en richtsnoer 
in heel zi[n handel en wandel. Hij bekee'1 en 
beoordeelde alles, hij handelde in alles vanuit 
het geloof, met God erbij. 

En ofschoon in vroeger degen de tijden niet zo 
rooskleurig waren en hij bij zijn agrarisch be· 
drijfje nog elders moest gaan werken heeft hij 
zijn tien kinderen loch elfen tot staat en stand 
gebracht. Maar vooral heeft hi.i samen met zijn 
vrouw zijn kinderen een gelovige en godsdien· 
stige overtuiging meegegeven zo zelfs dat drie 
van zijn dochters nu als religieuzen in het Gods 
rijk werken in Nederland en Afrika. 

Hij had behalve een grote familie ook een 
uitgebreide kennissenkring. Ook op hoge leef. 
tijd bleef hij in contact met vele mensen die hij 
graag ging bezoe~•an en waarbij de 1 e!s zijn 
vertrouwd vervoermiddel was. Als lid van de 
Bejaardenbond maakte hij graag al'.erle1 leesten 

en bijeenkomsten mee en een hoogtepunt in 
zijn oude dag was dat hij nog het huwelijk 
van zijn eerste kleinkind kon meevieren. 

Na een kortstondige ziekte is hij heengegaan 
zoals hij geleefd heeft: Vol overgave aan Gods 
Wil en vol vertrouwen dat God hem aan de 
hemelpoort staat op te wachten, om hem bin· 
nen te leiden · n de eeuwige Heerlijkheid, 

Voor zijn kinderen en kleinkinderen zal zijn 
heengaan toch een grote leegte achterlaten, 
want hij vormde nog altijd het middelpunt, de 
centrale van heel de familie. Maar allen zullen 
hem dank~aar blijven voor zijn liefdevolle zor
gen en vooral voor zijn voorbeeld van geloof 
en leven. En zij troosten zich met de zekerheid, 
dat hij nu n8 een welbesteed leven voor eeuwig 
gelukkig is bij God. 

Voor de vele bli jken van belangstel
ling en medeleven, die w ij van U 
mochten ontvangen, bij het heengaan 
van onze zorgzame vader en lieve 
opa zeggen wi j U onze hartelijke 
dank. 

Fam. Schraven 


