
Met dankbaarheid gedenken wij het leven 
van 
GERARDUS MARTINUS TEEUWEN 
echtgenoot van 
MARIA THEODORA PEETERS 
Hij werd geboren te Budel op 11 november 
1920 en is in het St. Jans Gasthuis te Weert 
overleden op 30 mei 1978, na een noodlot
tig verkeersongeval. Te Budel werd hij be
graven op 2 juni d.o.v. 

In een noodlottig moment neemt het leven 
van een plichtsgetrouw man een totale wen
ding naar de dood. Ook voor een goed en 
gelukkig gezin dat slechts een paar dagen 
voordien nog feestelijk bijeen was, maakt 
het leven een gehele ommekeer naar rouw 
en verdriet. 
De nu zo plotseling overleden man en va
der laat zijn vrouw achter in diepe kommer
nis en zij zal mogelijk nog vele jaren haar 
trouwe levensgezel moeten missen. 
De meeste kinderen hebben al wel hun eigen 
levensweg gevonden, maar ook zij verliezen 
een meelevende vader die nog zo veel plan
nen had ook met het oog op zijn kinderen 
die hij zo liefhad. 
De kleinkinderen die het heengaan van opa 
beseffen, zullen verdrietig zijn. want zij 

>- vonden opa lief en hij had zoveel met hen 
op. 
Of het nu 'n ziekte is of 'n ongeluk de dood 
komt vaak als 'n dief in de nacht. Met het 

oog daarop waarschuwt Christus dan ook : 
"Waakt en bidt, want ge kent dag noch 
uur''. Gelukkig was deze goede mens een 
overtuigd christen en hij beleefde zijn chris
ten zijn in een altijd klaar staan voor ieder 
die een beroep op hem deed. Vijfentwintig 
jaar lang was hij een aktief en gewaardeerd 
lid van het St. Jorisgilde. 
Tn zulke droeve levensomstandigheden is het 
voor de nabestaanden en voor zijn vele 
vrienden een troost dat het einde van het 
aardse leven voor een christen niet het einde 
betekent van alle leven, integendeel "Wie 
in Mij gelooft", zegt Christus. ,,zal leven, 
ook al is hij gestorven". In Christus blijft 
er 'n verband met allen die heengingen uit 
dit leven en hun nabestaanden. 
Moge zijn bedroefde vrouw en kinderen 
vooral hierin hun kracht en troost vinden. 
.,Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest". 

Voor al Uw welgemeende blijken van me
deleven, na het m·erlijden en Uw aanwezig
heid bij de uitvaart van mijn onvergetelijke 
man, onze zorgzame vader en lieve opa, 
zeggen ll'ij U allen van harte dank. 

M. Th. Teeuwen - Peeters 
Kinderen en kleinkinderen. 

uitvaartverzorging Gebr. Vos. 




