
Ter herinnering aan 

JACOBUS GERARDUS ZONDAG 
echtgenoot van Francisca Henrica Jansen 

Geboren te Wamel op 13 oktober 1918 en 
overleden op 16 Juli 1976 In het St. Aad
boud-ziekenhu1s te Nijmegen. 

Begraven op het R.-K. kerkhof te Wamel 
op 20 ;uli d.a v. 

i-
Wij zijn allen diep geschokt door het plotselinge 
overlijden van onze dierbare vader. Abrupt Is 
een einde gekomen aan een rusteloos leven. 

WIJ begrijpen dit niet. Maar toch willen we ons 
hoofd buigen voor God en met Christus zeggen, 
ook al is het met pijn in ons hart: Haar niet 
mijn wil geschiede, maar de Uwe. 

Vader heeft altijd intens geleefd. Hij had veel 
goede plannen en Ideeën. Zijn tijd goed aan
voelend en energiek genoeg om zijn ideeën 
ook In daden om te zetten, heeft hij samen 
met zijn broers een modern en florisant be
driJf op kunnen bouwen. 

Daarnaast vond hij zijn ontspanning in zijn 
dieren. Dat was zijn lust en zijn leven. Daar 
kon hij cag en nacht mee bezig blijven. Dat 
bleef hem altijd weer boeien. 

Tegenslagen zijn hem, vooral de laatste jaren, 
niet gespa<1rd gebleven. Maar gelukkig konden 
die hem nooit breken. HIJ kon voldoende kracht 

opbrengen om samen met zijn vrouw, het te 
dragen en er zich bij neer te leggen, en weer 
verder te gaan. 

De kracht voor dit alles vond hij in God, want 
d iep in zijn hart was hij een gelovig mens. 

Trouw bleef hij vasthouden aan zij n geloof dat 
hem was overgeleverd en zijn aanwezigheid 
zondags in de kerk was hiervan een getuige. 

Wij die achterblijven zullen een mooie her
innering aan hem bewaren. En wij leven verder 
In de overtuiging dat vader in God zijn wel
verdiende rust en vrede gevonden heeft. 

Uw medeleven, betoond na het overlijden en 
bij de begrafenis van mijn lieve man en onze 
zorgzame vader. was voor ons een grote steun. 

Hiervoor betuigen wij U onze oprechte dank. 

FAMILIE ZONDAG · JANSEN 

Beneden-Leeuwen. ;uli 1976 
Zandstraat 147 




