
"De bomen komen uit de grond 
en uit hun stam de twijgen 
til ied'reen vindt het hul gewoon 
dat zij weer bladeren krijgen. 
We :im ze vallenMar de grond 
til dan opnieuw weer groeien 
zo heeft de aarde ons geleerd 
dat al wat sterft zal bloeien." 

Ter dankbare herinnering aan 

JASCOOLES 

echtgenoot van 

Gerda Ciaassen 

Hij werd geboren te Stiphout op 12 oktober 1915 
en overleed te Mierlo-Hout, tijdig voorzien van het 
H. Sacrament der Zieken, op 14 augustus 1993. 
Op 18 augusiUS hebben wij afscheid van hem geno
men in de St. l.ncialcerlc te !\.1ierlo-Hout en zijn 
lichaam te rusten gelegd op het parochiekerldlof 
aldaar. 

•• • •• 
Rustig en vredig is vader thuis in 7iJn venrouwde 
en geliefde omgeving ingeslapen. Na een moedig 
gedragen 1iekbed heeft hij het tijdelijke verwisseld 
voor het eeuwige. Zelf Lei hij: • .Het kaarsje is bijna 
op, m'n menneke". Daarom hebben we kon geleden 
atlemaal samen met hem gebeden en het Sacrament 
der Zieken gevierd. Het was goed 10, zoals het 

altijd goed was bij hem. Klagen was hem immers 
vreemd. 

Jan was een intens tevreden man. Hij straalde goed
heid uit en was altijd zeer bezorgd voor zijn lieve 
vrouw. Hij was gelukkig samen met Gerda met wie 
hij meer dan 49 jaar alle lief en leed trouw gedeeld 
heeft. "Gij bent toch zo mijne goeie", zei hij vaak. 
Voor zijn groot mooi gez.in heeft Jan hard gewerlct, 
niets was hem dan teveel. Hij was een zorgzame 
vader. Als het met zijn landeren goed ging, ging 
het met vader ool goed. Allemaal werden zij 
begroet door: • .Mijn menneke. aUes goed?". Als 
7iJn kleinkinderen er waren. van wie hij erg veel 
hield, kon opa enorm gemeten van hun spelen, dat 
was werlcelijk een feest voor hem. Jan was een echt 
buitenmens. Hij hield van het leven, hij hield van 
de natuur, was een echte dierenvriend en ging 
graag vissen. 

!'.'aast ons verdriet om dit afscheid zijn wij ons 
vader en opa eeuwig dankbaar voor alles wat hij 
voor ons gedaan en betekend heeft. Wij mogen 
~eloven en vertrouwen dat hij nu thuis mag zijn bij 
God. in wie hij alle venrouwen had . 

Rust in vrede! 

Voor uw medeleven bij het ziek-zijn en overHjden 
van mijn dierbare man, on1e zorgzame, lieve vader 
en opa zijn wij u Leer dankbaar. 

Gerda Coolen - Claa~sen, 
kinderen en kleinkinderen. 


