
Ter dierbare en dankbare herinnering aan 

Leo Henricus Aloijsius V erschuuren 
echtgenoot van 

Josephina Geertruida Maria Knoef 

Hij werd geboren te Tilburg 25 mei 1896 en is aldaar 
onverwacht in de Heer overleden 13 oktober 1967, 

gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk. 

De Heer vergelijkt het eeuwig leven, het blijvende ge
luk van do mens, met een tafel, waaraan Hijzelf dienst· 
baar is in het bereiden en aanbrengen van de spijzen, 
het Brood van het leven, dat Hijzelf is. Telkens weer 
was hij. die wij gedenken, bij de voorviering van de 
hemel in de heilige Mis aanwezig, een onberekenbaar 
aantal keren met de gave van zijn atem. Hij genoot 
,·an dit bezit en liet er gaarne anderen van genieten. 

Met grote kunde en toewijding richtte hij ook telkens 
weer de tafel aan, waarop hij de genodigden vergastte 
op heerlijk toebereide spijzen. Hij wist, dat dit een 
dankbaaz gebruik was van de gaven, die de Gever van 
alle goeds de mensen bereidt in allerlei vormen. Hij 
was een levensgenieter met een heel brok levensernst. 

Hij verheugde zich dankbaar in zijn gezin, zijn vrouw 
en kinderen, en om hun geslaagd-zijn in het leven. 

God neme hem op in zijn barmhartigheid en genade. 

De vreugde van dit aardse leven, waarvan de lach 
steeds wel gemengd is met een traan, moge nu zijn 
overgegaan in een vreugde zonder grens en zonder 
eind. Hij leve voort in Christus om zijn geloof en in 
onze geesten en harten uit plicht van dankbaarheid. 

Hij zinge nu met alle engelenkoren het loflied van 
Gods heerlijkheid: .Heilig, heilig, heilig ...... • 

Voor uw hartelijke bewijzen van deelneming 
ondervonden bij het plotselinge overlijden 
van mijn lieve Echtgenoot en onze zeer 
zorgzame Vader, Schoonvader en Opa, be
tuigen wij U onze oprechte dank. 

J. G. M. VERSCHUUREN-KNOEF 
kinderen en kleinkinderen. 




