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In de vrede van Christus rust 

Willem van Deursen 
echtgenoot van 
Johanna Jacoba van Avezaath 

Geboren te Wamel 16 maart 1935 en over
leden aldaar op 5 november 1988, na voor
zien te zitn van het H. Sacrament der Zieken. 

Na een kortstondige ziekte ts Wim nog vrij 
onverwachts van ons heengegaan. 
WiJ hebben er vrede mee, omdat we weten dat 
hierdoor W1m een langdurig en moeilijk Ziek
bed bespaard is gebleven. 
Hijzelf was er al langer van overtUigd dat hij 
niet lang meer te leven had. Nog slechts een 
half jaar geleden, bij de dood van ZIJn zuster, 
zei hit: ik ben de volgende. 
De laatste dagen van zijn ziekbed getuigden 
van een grote en diepe vroomheid. HIJ had 
alles aanvaard en zich geheel overgegeven 
aan Gods H. Wil. En toen h11 alles had ge
regeld met zijn vrouw en kinderen kon hij 
rust1g sterven en met Christus zeggen: Heer. 
in Uw handen beveel ik mitn geest. 
W1m was een echte huisvader. 
Toen hij wegens een chronische ziekte, 
voorgoed thuis moest blijven, nam hiJ heel de 
zorg voor het huishouden op ZICh. Dat deed 
hij met liefde en plezier. En datgaf hemook de 
nod1ge ontspanning 

Daarnaast was hij dol op T.V. kijken. En verder 
had hij geen enkele behoefte. Hij was het 
liefst thuis bij Zijnvrouwen k1nderen: voorhen 
alleen leefde hiJ en voor hen probeerde h1j zo 
goed mogelijk te zorgen. 
En zo was hiJ tevreden en gelukkig. 
Wim was van nature strl en rustig van aard. 
H11 verwerkte alles alleen. Men hoorde hem 
nooit klagen: hij wilde anderen niet lastig 
vallen met zijn problemen. En omdat hiJ zo'n 
groot respect had voor anderen, zou h1j ook 
noo1t 11ets nadeligs van hen gezegd hebben. 
En nu is Wim voorgoed van ons heengegaan. 
Wij zitn er erg bedroefd over, maar we worden 
getroost door de overtu1ging dat Wim zelf nu 
een eeuwige vrede en vreugde biJ God 
gevonden heeft. En WIJ bliJven hem dankbaar 
voor al het goede dat we van hem mochten 
ondervinden, en we zullen in onze gedachten 
en gebeden met hem verbonden blijven. 

Voor uw belangstelling en medeleven, tijdens 
de ziekte. na het overfitden en bij de u1tvaart 
en crematie van mijn lieve man en onze zorg
zame vader, zeggen wij u hartelijk dank 

J. J. van Deursen-van Avezaath 
Kinderen en familieleden 


