
Ter gedachtenis aan 

PETRUS MARTINUS JOSEPHUS TIELEN 

weduwnaar van 

HENRitTTE CASIMIRA JOHANNA JOSEPHA 
VAN SCHERPENZEEL 

Hij werd geboren te Boxtel J maart 1887 en 
overleed in "Huize Simeonshof" te Boxtel op 
4 januari 1971. Zijn lichaam werd te ruste gelegd 

op het Sint Petruskerkhof aldaar. 

De dood van een waarachtig goed mens is altijd 
een uitnodiging aan de achterblijvenden, om zich 
te bezinnen op de wezenlijke waarden van het 
leven. 
Pieter Tielen wàs een goed mens, die naar best 
vermogen zijn weg zocht naar God en de naasten. 
Bezorgdheid, plichtsgevoel en een sterk verant
woordelijkheidsbewustzijn stonden bij hem hoog 
genoteerd, hetgeen hem wel eens zwaarder aan de 
problemen deed tillen, dan wenselijk was. En 
het vreemde van de nieuwe tijd kwam soms, 
traditiegehecht als hij was, als een beklemming 
op hem af. 

Hij hield erg van het leven en gunde het leven 
van harte aan iedereen. 

Zijn handel en wandel stemde hij af op de ge
gevens van zijn geloof, dat hem boven alles lief 
was. 

Pieter Tielen laat een verleden achter zich, dat 
rijkelijk getekend werd door menselijke goedheid. 
Dankbaar zullen zijn kinderen en kleinkinderen 
hem in het hart blijven dragen, zoals hijzelf zijn 
lieve vrouw en hen allen aan het hart gedragen 
heeft. 

Waarderend zullen degenen aan hem terugdenken, 
die met hem hebben samengewerkt en zich goed 
gedaan wisten door zijn wijze menslievendheid. 
Met respect zullen de velen hem gedenken, voor 
wie hij zich een trouwe vriend toonde, en allen 
die hij gul en discreet te hulp kwam als ze in 
nood waren. 

De dood heeft hem ons niet ontnomen. Hij blijft 
in onze gedachten voortleven. Zoals wij ook in 
Christus de gelovige zekerheid bezitten, dat Pieter 
Tielen in het Vaderhuis is opgenomen om er, 
samen met zijn lieve echtgenote, een vrede te 
genieten, die dit leven niet geven kan. Zijn sterven 
was een doorgang naar Gods hemel, waar hij in de 
hand van de Schepper geborgen blijft, totdat 
allen, die van hem hebben gehouden, hem zullen 
weerzien. 

,,Ik geloof in een eeuwig levm ... " (Credo) 




