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Ter gedachtenis aan 

THEOOORUS PETRUS VAN DUIJNHOVEN 
echtgenoot van 

Henrlea Maria V lemmlx 

geboren te M1erlo 29 mei 1909, 
overledtn te Eindhoven 9 augustus 1978 

en begraven te Mierlo 12 augustus d.a v. 

Vader la, 69 jaar oud, van ons heengegaan. 
Een langdurige en pijnlijke ziekte heeft zijn krach
ten gesloopt. Toch was het voor hem waarschijnlijk 
niet minder erg, toen hij zijn ziekte voelde naderen 
en merkte dat zijn geheugen steeds minder werd 
Maar in onze herinnenng zal hij blijven voortleven 
els de man, die hard heeft gewerkt op ziJn bedriJf 
en met zijn tiJd wist mee te gaan. HIJ werkte ook 
graag, want het was voor zijn gezin, voor zijn vrouw 
en kmderen Daarom was het ook noo1t te veel, 
want voor zijn kinderen had hij alles over om hen 
een goede toekomst te bezorgen. 
Graag was hij thuis en in het veld zag hiJ de 
schoonheid van de natuur en bewonderde heer 
levenskracht Maakte dit hem duidelijk hoe goed 
en machtig God 1S 1n alles 7 Hij was in ieder geval 
een diep gelovig mens, d1e graag bad, goed was 
voor vrouw en kinderen en voor iedereen 
Daarom durven we nu ook vertrouwen, dat werke
lijkheld 18 geworden, wat hij steeds heeft geloofd 

en gehoopt en dat hij nu leeft in liefde bij God 
onze Vader samen met Chnstus, d1e als de Eerste 
der mensen ons IS voorgegaan. 
M1jne dierbare vrouw hartelijk dank voor alles, 
wat ge tijdens mijn ziek-ziJn voor mij hebt gedaan, 
maar ook dank voor de steun. bij alles wat we 
samen deden om het leven mooi en gelukkig te 
maken. Weet. dat ik gelukkig leef biJ God, onze 
Vader en dat de liefde sterkar Is dan de dood. 
Mijne dierbare kinderen en kleinkinderen, dank 
voor uw liefdevolle zorg tijdens mijn ziekte. Blijft 
moeder met uw liefde omgeven an bidt voor mij, 
vooral tijdens het vieren der Eucharistie In dank
baarheid voor olies, wat WiJ voor U deden. Moge 
het U allen goed gaan. 

H. Hart van Jezus, wiJ vertrouwen op U. 

HarteliJk dank voor uw balengstelling en mede
leven, betoond bij het ziek-zijn, overlijden en be
Qrafenis van mijn lieve men, onze zorgzame vader 
en l ieve opa. 
Speelaal danken wiJ directie, H. Doktoren en ver
plegend personeel van Verpleeghuis "De Landrljt" 
te Eindhoven voor hun goede zorgen. 

H M . van Duljnhoven-VIemm1x 
kinderen en kleinkinderen 


