
Een gelovige herinnering aan 

PIET VAN GEFFEN 

Hij werd geboren op 29 mei 1925 te Eind· 
hoven. 
Hij vond een lieve vrouw in 

GREET.VAN DE VOORT 

en hij was een zorgzame vader voor 

Dolf, Henk, John en Ans 

en een lieve opa van 

Wendy en Pascal 

Hij overleed op 10 mei 1979 te Geldrop. 
Vanuit de parochiekerk te Heeze namen wij 
afscheid van hem. 

"Op weg naar Brabant wordt de wereld 
warmer, "inniger leven doet zich aan mij 
voor ..... . 
Als chauffeur op bus en vrachtwagen kende 
hij deze ervaring; de hele dag onderweg voor 
de passagiers of voor de zaak, was het voor 
hem steeds weer een warm en heilzaam ge
beuren om 's avonds laat bij zijn vrouw en 
gezin thuis te komen, bij hen te zijn en 
krachten op te doen voor de vroege rueuwe 
dag. Zijn beroe~was zijn hobby en voor zijn 
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spanning mee; de onregelmatige diensten bij 
het busvervoer deden hem zoeken naar wat 
geregelder werktijden, om wat meer bij zijn 
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daar veel uren te maken. Zijn vrouw en kin· 
deren moesten het goed hebben, alles was 
voor hen ..•. En het mag ons dan ook niet 
verwonderen dat hij zijn jongens voorhield 

dat het hun plicht was om op tijd op het 
werk te zijn en zich daar volledig in te 
zetten. Hoe hij zichzelf wegcijferde voor zijn 
gezin kun je verstaan als je weet dat deze 
man -voor wie autorijden een lieve lust 
was· er pas zeven jaar geleden toe kwam een 
auto te kopen.... en enkel het laatste jaar 
waren er plannen voor een echte vakantie ..... 
Voor zo'n Plichtsbewuste en hardwerkende 
man is het dan moeilijk om vanwege de ge
zondheid dit los te moeten laten en het wat 
rustiger aan te gaan doen. Maar als hij dan 
niet taxti-reed, dan hielp hij als vanzelfspre
kend ziJn vrouw in het hwshouden en was 
hij bez111 met wat hij te doen zag of z'n 
vrouw wt handen kon nemen. Hij wilde niet 
niets-doen of tot last zijn, ook niet als hij zei 
wat hij meende te moeten zeggen en wat 
dan wel eens hard aankwam bij de ander ..... 
En toen het vechten tegen zijn ziek-zijn 
zi)n eigen krachten te boven ging, voelde 
h1j dat wie hem lief waren, hem moesten 
helpen. Hij durfde het te vragen en zijn 
vrouw en kinderen hebben hem gelieven wat 
hij toen zo nodig had: liefde, nab~heid, ge
borgenheid. Alleen zo kon hij dit lijden dra· 
gen en zo ook werd Gods liefde tastbaar. in
niger leven doet zich aan mij voor. En wat in 
gezin of familie nog on-af was. maakte hij 
nog heel. 
Daarom kon hij zo ~emeend tegen de kin
deren zegi:en: 'bemint elkaar, leeft matig, 
rechtvaardig en godvruchtig, dan hoef je de 
dood niet te vrezen. Houdt moeder in ere, 
alle dagen van haar leven". 
En zo heeft hij alles uit handen gegeven 
en zich toevertrouwd aan de handen van zijn 
God en Vader. 

Onze oprechte dank voor uw medeleven bij 
het overlijden van mijn man, vader en opa. 

Heeze, mei 1979. 


