
Gedenk in uw gebed 

Wilhelmus Johannes Tillemans 
echtgenoot van 

Hendrina Theodora Maria v. Bernebeek 

Geboren te Groesbeek 13 februari 1934; aldaar 
overleden 5 september 1978. Wij hebben hem ter 
rusten gelegd 9 september d.a.v. op de begraaf. 
plaats Sionsheuvel te Groesbeek. 

Hoe anders en strijdig met alles wat aan hoop 
en verwachting in ons leeft, kan het leven lopen. 
In de bloei van zijn leven, kwam voor ons zijn 
levenseinde. onvatbaar in menselijke woorden en 
gedachten. Een leven, dat nog helemaal open
stond naar de toekomst. te jong en nog zo nodig. 
Gewend als we zijn bij een mensenleven in jaren 
te rekenen, is zijn heengaan hard en moeilijk te 
aanvaarden. Wat onvervreemdbaar blijlt, zijn die 
bijna twintig jaren dat hij met zijn vrouw de zorgen 
voor elkaar. voor Patricia en Nicole mocht delen, 
jaren van intensief werken voor gezin en zaak. 
Zo zijn leven te hebben mogen ervaren, maakt 
het verdriet om zijn verlies intens, maar ook de 
dankbaarheid daarvoor tot ware troost en steun. 
In die dankbare herinnering zal hij ons nabtJ 
blijven. als 'n goede man en vader, een mens, 
zorgzaam en zorgvol, gevoelig voor uitersten in 
het leven: voor- en tegenspoed, vreugde en ver· 
driet, ups en downs; gesteld op mensen om zich 

heen was zijn huis 't thuis, dat hem erg dierbaar 
was en in de zorg om zijn tuin vond hij de rust 
en afleiding, die hij nodig had. 
Het kost ons moeite en pijn zijn voor ons menselijk 
gevoel zo onvoltooide leven, uit handen te moeten 
geven. Wij doen dit, in 't tastend geloof, dat zijn 
te vroege heengaan, ziJn voltooiïng moge vinden 
in Gods eeuwige geluk. Dat hij ruste in vrede, 
is het geluk, dat wij .hem hoopvol toewensen, 
zonder einde. 

Uw deelneming in ons verlies was voor ons een 
grote troost en uw gebed een kostbare hulp voor 
onze dierbare overledene. 
Wii zeggen u hiervoor hartelijk dank. 

H. Th. M. Tillemans-van Bernebeek 
Patricia en Nicole 

Groesbeek, september 1978. 




