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en weduwnaar van 
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Hij werd geboren te Bemmel op 25 september 1903 
en overleed in het St. Annaziekenhuis te Geldrop op 
20 juni 1985, voorzien van het H. Sacrament der Zie
ken. 

Vader voelde zich de laatste tijd niet goed en zijn 
gezondheid werd steeds minder, maar toch leefde 
hij nog altijd naar de toekomst, omdat hij blij was te 
leven. 
De Heer van leven en dood beschikte anders, zelf 
was hij zich nauwelijks bewust dat de dood zo nabij 
was. 
In enkele maanden werd zijn lichaam geveld door een 
reeds lang aanwezige ziekte. 
Steeds heeft hij gevochten voor het leven, want hij 
wilde nog zoveel doen. 
Deze innerlijke strijd liet hij niet merken en hij wei
gerde zijn verdriet over te brengen op zijn omgeving. 
Hij was ook een diep gelovig mens, daarom kon hij 
vol vertrouwen zijn leven neerleggen in Gods hand, 
die alles bewaart en alles ten goede leidt. 

Zo zal hij in dankbare herinnering blijven voortleven 
bij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. 
Dierbare kinderen, ik weet hoeveel jullie van me hiel
den en dit zal ik ook nu niet vergeten nu ik weer bij 
mamma in de hemel ben verenigd. 
Richt echter nu je liefde op Sjaantje, met wie ik toch 
nog negen gelukkige en liefdevolle jaren heb mogen 
doorbrengen. 
Sjaantje, wees niet bedroefd, de jaren die wij samen 
mochten doormaken hebben zoveel mooie herinne
ringen; ik ben je ook dankbaar voor alle lieve zorgen, 
vooral tijdens mijn ziekte. 
Jij was voor mij een grote steun. 
Zijn laatste gang was een gang naar de kerk, een 
symbool van zijn leven, dat steunde op een echt diep 
geloof; in dit geloof heeft hij ook de kracht gevonden 
om zich bij zijn ziekte neer te leggen, maar afscheid 
nemen was voor hem het allermoeilijkste. 

Moge vader rusten in vrede. 

Voor uw medeleven en belangstelling bij het overlij 
den en de begrafenis van 

Theodorus Johannes Wilting 

zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Nuenen,24juni 1985. 

A.M. Wilting - Heijmans 
kinderen en kleinkinderen 




