


Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
betekend gedenken wij in onze gebeden : 

Pater Andreas Franciscus Even 

M issionaris van de Heilige Fami l ie 

geboren 28 ju l i 1914 
en overleden dinsdag 16 ju l i 1985 

"Heeroom" noemde men hem, thuis aan de 
Kadijk , op het ei land en zelfs daarbuiten. 
Het is een woord dat hem tekent als iemand 
die heel menselijk aan veel mensen nabij wilde 
zijn en dan ook graag vee l mensen rondom zich 
had. Een woord ook dat voor hen die hem 
kenden erop duidde dat hij ook vee l voor 
andere mensen over had . 

Hij heeft dan ook steeds van zijn werkkring 
gehouden , als legeraa lmoezenier en later ook 
als medewerker in het pastoraat op het eiland 
Tholen, waar hij voor zijn " lieve mensen" , 
zoa ls hij het graag uitdrukte een goede pastor 
trachtte te zijn. Zij zu llen hem zeker erg missen . 

Plots is hij van ons weggeroepen , tijdens de 
vakantie van zijn hu isgenoten, waarmee hij 
reeds. vele jaren verbonden was en veel lief 
en leed. heef! gedee ld. 

Lange tijd heeft hij gesukke ld met zijn gezond
hei d, maar niemand kon vermoeden dat het zo 
plots zou eindigen . 

" Heeroom" moge de vrede van de Heer je 
hart nu verkwikken . Moge Gods Licht nu uw 
vreugde zijn . 

Moge zijn zus , zijn huisgenoten, zijn vele 
vrienden zijn " l ieve mensen van St. Maartens
dijk" getroost zijn in de hoop dat de Pater nu 
ge lukkig is bij de Heer en samen de betrachting 
hebben elkander te steunen in dit geloof en dit 
vertrouwen . 

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust , het 
eeuwige l icht verlichte hem , moge hij rusten 
in vrede, Amen 

Zijn zus 
zijn huisgenoten 
de parochiegemeenschap van Tholen en 
Sint-Maartensdijk 
de miss ionarissen van de 
Heilige Fam ilie 

danken u voor uw medeleven en blijken van 
sympathie tijdens deze droeve dagen. 

Poortvl iet, 20 ju l i 1985 


