
Een dankbare herinnering aan 

JAN VAN DEURSEN 
echtgenoot van 

PETRONELLA HENRICA CEELEN 
Hij werd geboren te Someren op 25 juli 1913 
en overleed to Geldrop op 30 april 1976. 
Hij v.erd gesterkt door de H. Sacramenten 
voor de Zieken. We hebben zijn lichaam 
ter ruste gelegd op het kerkhof van Sint 
Lambertus te Someren op 4 mei d.a.v. 

Vader heeft zijn aardse leven bijzonder goed 
besteed; HiJ leefde In hechte eenheid met zojn 
Schepper door een godsdienstig leven en hij 
werkte hard voor zijn gezin, dat God aan hem 
en zijn vrouw had toevertrouwd. Niet alleen 
zijn vrouw en zijn kinderen hebben veel van 
hem gehouden, maar ook zijn kleinkinderen 
hebben hem ervaren als een lieve opa. Graag 
zag hij zoveel mogelijk familie om zich heen 
en hiJ was een graag geziene gast. 
Dierbare vrouw, vele jaren hebben we elkaar 
gelukkiger gemaakt. We hebben samen lief en 
leed gedeeld en op deze manier onze aardse 
opdracht vervuld. Ik bedank u graag hartelijk 
voor alle hulp en liefde, die u mij geschonken 
hebt. Vanuit mijn nieuwe Woonplaats groet Ik 
u hartelijk en wens u het allerbeste. We zullen 
elkaar terugzien. 
Dierbare kinderen en kleinkinderen, ook jullie 
bedank ik hartelijk voor alle weldaden, die 
jullie me gegeven hebben. Graag was ik lan
ger bij jullie gebleven, maar God heeft anders 
beslist. Ook jullie wens Ik het allerbeste en 

ik vraag: Blijft goed voor moeder zorgen, 
want ze heeft jullie hulp nodig. 
Beste familie, mijn beste dank voor al jullie 
weldaden. Ik leefde graag met jullie. Ook jul· 
lie wens ik het allerbeste. 
Beste vrienden en kennissen, bedankt voor 
alle fijne vriendschap en ik hoop, dat jullie 
elkaar trouw blijven in onze vriendschap. 

Tot weerziens, allemaal, bij Christus. 

Hartelijk dank voor uw medeleven en 
belangstelling, betoond bij de ziekte, 
het overlijden en de begrafenis, van 
mijn lieve man en onze dierbare veder 
en opa. 

P. H. VAN DEURSEN· CEELEN 
kinderen en kleinkinderen 


