


-.>· 

t 
In dankbare herinnering aan 

Wilhelmus Albertus Maria Geuijen 
- Willy-

Hij werd geboren te Etten (Gld.) 
op 23 mei 1923, op 12 juni 1958 

trad hij in het huwelijk met 

Anna Maria Mentink 
Met haar leefde hij bijna 44jaren 

gelukkig samen. 

De sterke handen van een ech tgenoot, vader 
en opa. Handen van een boer werkend voor 
een fami lie, boerderij en toekomst in de we
tenschap dat hij geleid werd door Gods hand. 

Geheel onverwacht overleed hij tijde ns het 
verzorgen van de dieren op 6 januari 2002. 
's Ochtends was hij nog samen met mamma 
op famil iebezoek geweest, h ij deed dat 
graag. Met zijn 78 levensjaren genoot hij 
nog volop van het leven. H ij was goed 
gezond en n iemand begrij pt dan ook dat 
zijn levenseinde zo plotseling kwam. 
Geboren en getogen op de boerderij in Ziek, 
d ie van vader op zoon overging, was het 
boerenleven zijn leven en het schonk hem 
voldoening dat de oudste zoon het bedrijf 
voortzette.Jouw hart ging uit naar alle dieren 
een speciaal plekje had je voor pony's e n 
hondj es. J e was een man van vaste gewoon
ten, het ritme van de natuur was jouw pad. 

Samen met mamma was hij een thuis voor 
kinderen en kleinkinderen. In zij n latere 
leven genoot hij erg veel van z'n klein
kinderen die door opa zo verwend werden. 
Dankbaar zijn we dat we vlak voor zijn over
lijden met alle kinderen en kle inkinderen 
de jaarwisseling samen hebben gevierd. 
Pappa was recht door zee, zij n j a bleef 
ja, zijn nee bleef nee. Daardoor niet altijd 
makkelijk voor anderen en met name ook 
niet voor zichzelf. Maar dat maakte hem ook 
een man om op te bouwen! Pappa had een 
positieve levensinstelling, was moedig en 
ging problemen niet uit de weg. 
Pappa en mamma gingen samen hun levens
weg, een weg waarop ook plaats was voor 
geloof en gebed e n een groot ve rtrouwen in 
God. Die weg wezen ze samen ook aan hun 
kinderen. 
Een goede boer heeft zijn Herder ontmoet; 
in dit vertrouwen kunnen wij verder. 
Op l O januari hebben we samen pappa, na 
een gezongen Uitvaartmis in de parochie
ke rk van St. Martinus te Etten, naar zijn 
laatste rustplaats begeleid op het parochie
kerkhof aldaar. 

Voor de vele blijke n van medeleve n ons 
betoond na het overlijden en bij de uitvaart 
van mijn lieve man , o nze zorgzame vader en 
opa betuigen wij u onze oprechte dank. 

A. M. Geuijen - Mentink 
Kinderen en kleinkinderen 


