
De pracht van Uw natuur 
toont ons Uw grote liefde voor de mens. 



In dankbare herinnering aan 

JACOBUS ENGELEN 
echtgenoot van 

ALBERTINA KUPPEN 
geboren te Beuningen 6 oktober 1900 en 
gesterkt door het sacrament der Zieken over
leden te Nijmegen in het Canisius-Wilhelmina 

ziekenhuis 17 juni 1986. 
Na een plechtige Eucharistieviering ten af

,.> - scheid hebben wij .hem begraven op het r.k. 
kerkhof te Beuningen op 20 juni d.a.v. 

t 
Cup leefde eenvoudig en oprecht, hard wer
kend voor het geluk van vrouw en kinderen, 
dankbaar voor het leven en al Gods goede 
gaven : Zo zag hij de natuur. 
Zijn dagen waren bedrijvig gevuld met zorg 
en aandacht voor zijn tuinbouw-gewassen, of 
hij was te vinden in het vrije ve·ld, vervuld 
van eerbiedige bewondering voor alles wat 
leeft op land, in lucht of water. 
De herinnering aan deze zwerftochten -
waarop menig haasje, vogeltje, of visje werd 
verschalkt - bleef levend voor hem tot aan 
zijn dood. 
Bijna een sprookje gelijk brachten konijntjes 
en vogels hem in de vroege morgen van 17 
juni een laatste groet ten afsche id. 
Zijn leven was gefundeerd op geloof en Gods
vertrouwen. 
Samen met moeder genoot hij van de kleine 
dingen van alle dag. Moeder omringde hem 
met al haar zorgen. Wat zijn zeggen dan ook 
was "Moetje ons kun je niet missen." 
Bij dit afscheid blijft ons de dankbare herin
nering aan een blijmoedig mens, die nog 

maar één zorg kende : ,,Wat zal er in de 
toekomst worden van mijn inniggeliefde klein
kinderen ?" 
Daarom bidden wij : 
,,God, geef dat er niets van zijn leven verlo
ren zal gaan, dat zijn woord en voorbeeld 
rijke vruchten mag dragen in ons - kinderen 
en kleinkinderen - tot eer van U, God, en tot 
volkomen vreugde van ons allen, die na hem 
komen . Amen." 

t 
Voor uw medeleven, tijdens de ziekte, het 
overlijden en de begrafenis van mijn dierbare 
man, on2e zorgzame vader en lieve opa, be
tuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie ENGELEN 

Beuningen, 20 juni 1986. 


