


Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES JOSEPHUS VAN DOREN 
echtgenoot van 

Johanna Antonla van Son 

geboren te Best op 29 maart 1909 
overleden te Best op 16 juli 1985. 

Een mens sterft elke dag een beetje, maar het 
laatste beetje Is zo definitief ..... . 

Dit beseffend denken wij aan vader, die eer· 
lijk, rechtschapen, recht door zee en zonder 
franje door het leven ging. 

Volledig zette hij zich in voor het werk waar 
hij voor stond, vergde hierbij veel van zijn om. 
geving en ging zelf als stimulator met een gro
te inzet voorop. Met zijn scherpe geest had hij 
aan een half woord genoeg om te kunnen 
oordelen. Als geboren organosator was hij 
steeds bere•d anderen te helpen zonder per
soonlijke eer na te streven. 

Plotseling werd hem duidelijk dat ook ZiJn 
leven eindig was en beperkt zou worden door 
Hem in wie hij altijd vertrouwen en steun 
vond. Tot het laatste moment wilde hij wat hem 
aan werk was toevertrouwd, hem zo eigen. 
nog afhandelen en vervolgens ook voor moe
der en de kinderen nog alles regelen. 

Pas tóén kon hij zich, na een lange strijd, ge· 
wonnen geven. Hij zal in onze herinnering 
blijven voortleven als iemand die gedreven 
door een enorme dadendrang meer verzette 

dan voor een mens in 76 jaar voor mogelijk 
wordt geacht. 

Aan "ons moeder die in huis de baas is" en 
daarbij zichzelf voortdurend wegcijfert heb ik 
heel veel te danken. JIJ hebt kwaliteiten die 
mij niet zo eigen zijn. Voor je zorg, de laatste 
tijd dag en nacht, ben ik je dankbaar en heb 
ik grote bewondering Ik weet dat je heel be-
droefd bent, maar het leven gaat verder ..... . 

Voor Uw medeleven en hartelijkheid bij het 
overlijden van mijn man, vader en opa willen 
wij U hartelijk danken 

J. A. van Doren· van Son. 
kinderen en kleinkinderen. 


