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Ter dankbare hennnenng aan 

Lambertus Balvers 
echtgenoot van Johanna Maria Gerritsen 

Geboren 16 apnl 1923 te Beneden-Leeuwen 
en aldaar overleden 20 februari t 989, 

na voomen te ztjn van het H. Sacrament 
der zteken. 

t 
Wij z11n bedroefd dat vader nogvnjonverwachts 
1s overleden, maar daarnaast zijn WIJ God erg 
dankbaar. dat er aan ZtJn liJden een e1nde 1s 
gekomen. Vader heeft een lang ztekbed gehad. 
Maar juist in ZIJn liJden hebben we ZIJn groot· 
hetd leren kennen. H11 was alttjd tevreden. H11 
klaagde nootl Geduldig heeft htj alles ge
dragen. En daarom was het altiJd zo pretttg biJ 
hem op bezoeK te mogen komen. 

Vader was een eenvoudig en basehetden 
mens HiJ trad noo1t op de voorgrond, maar 1n 
alle stilte heeft hiJ ZIJn dageliJkSe taak volbracht. 
Zijn gezm gmg alttJd boven alles en met grote 
helde en toewtJdmg heeft htJ voor hen gezorgd. 

Hij was tevreden met de kleine genoegens dte 
het leven hem schonk. HtJ was al vele Jaren 
voorgoed thuis, maar verveelde ztch noo1t HtJ 
werkte graag tn de moestutn. HIJ hteld ~an 
fietsen en genoot intens van Gods heerliJke 
natuur. Hij was erg handtg en kon allerlet 
karweitjes zelf opKnappen en was daarbiJ zeer 
precies. Hij hielp mee in het huishouden, maar 
stond ook alltJd klaar voor de buren. Zelfs 
midden in de nacht mocht men een beroep op 
hem doen. 

Ee grote afleiding was voor hem de actiVIteiten 
van de tennisclub, maar vooral was het voor 
hem een mooie gelegenheid om met hen te 
praten en wat te babbelen, want hij had voor 
iedereen aandacht. 

Nu is vader voorgoed van ons heengegaan, 
maar bij ons zal altiJd bliJven het beeld van de 
goede, eenvoudige, behulpzame en gelovtge 
mens, van wie een grote warmte uitstraalde. En 
wij mogen vertrouwen. dat God ZIJn trouwe 
dienaar nu de eeuwtge rust en vrede 
geschonKen heeft. 

Voor Uw belangstelling en medeleven tijdens 
de zieke, na het overlijden, bij de uitvaart en 
begrafenis van mijn dierbare man, ons pap en 
lieve opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

J. M. Balvers·Gerritsen 
Wil en Truus. Marcel, Nata/ie 
Bert 
Antia en Bert 


