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"Dood waar is Uw overwinning 
Overwonnen heeft U Christus de Heer". 

In grote dankbaarheid gedenken wij het leven 
van 

Jacobus Adrianus van Asten 
weduwnaar van 

FRANCISCA PAULINA MARIA SCHEUT JENS 

geboren te Heeze 7 januari 1903 en 
aldaar overleden op 10 augustus 1984 

Hij was drager van de Eremedaille in goud ver
bonden aan de Orde van Oranje Nassau. 
Hoj werd begraven op het parochiekerkhof te 
Heeze op 15 augustus d.o.v. 

Een onverwachte maar zachte dood heeft vader 
van ons weggenomen. Het doel pijn en veel ver
driet. want hij was een goed mens met een hart 
dat uitging naar zijn naaste, zijn overleden vrouw, 
zijn gezin met de kleinkinderen. maar ook daar
buiten was hij met velen begaan. 
Zijn werk bracht mee. dat hij tussen de mensen 
stond en in zijn lange bewogen en kleurrijke 
leven heeft hij veel meegemaakt, maar vooral 
veel zien veranderen. 
Hij heeft dit kunnen verwerken vanuit zijn diep
gewortelde geloof, dat hij intens beleefde in 
Eucharistieviering en gebed. Hij heeft een mooie 
levensavond gehad thuis samen met moeder. 
verzorgd door Jo en Gerard. Zijn stille dank-

baarheid hiervoor lag besloten in zijn karakter, 
want hij drukte zijn innerlijke emoties niet altijd 
uit in woorden. 

De Heezer gemeenschap en speciaal de agra
rische sector lag hem na aan het hart en hij heeft 
in zijn 50 jarig zaakvoerderschap bij de C.A.V. 
Heeze-Sterksel veel mede doen ontwikkelen en 
hij heeft on tijden zoals crisis- en oorlogsjaren 
aan veel moeilijkheden het hoofd moeten bie
den. Naast deze zakelijke bezigheden heeft hij 
zich binnen diverse instanties altijd ingezet voor 
de sociale en maatschappelijke belangen van 
onze gemeenschap. 
Zijn leven werd gekenmerkt door het zich in· 
zetten voor een ander, zichzelf vergetend. 
Na zijn pensionering was hij een 10-tal jaren 
bestuurslid van de bejaardenbond en bleef 
actief zaken volgen. die zijn interesse hadden. 
Wij zijn kinderen, kleinkinderen en naaste fami
lie. maar vooral Jo en Gerard zullen hem enorm 
missen. 
De herinnering aan hem is er een van vooral 
dankbaarheid, om zo'n vader en opa gehad te 
hebben. Wij kunnen hem niet beter gedenken 
dan door zijn voorbeeld te volgen. 
Moge hij nu de rust en vrede genieten samen 
met moeder bij O.l. Heer, naar Wie hij nu is 
heengegaan. 

Voor Uw welgemeende blijken van medeleven 
na het overlijden of Uw aanwezigheid bij het 
afscheid van onze lieve en zorgzame vader en 
opa danken wij U van harte. 

Familie van Asten. 


