
Ter nagedachtenis aan 

TOON VAN GERWEN 
Geboren te Heeze op 31 mei 1919, 
overleden op 2 maart 1982 te Heerlen, 
tijdig voorzien van de heilige sacra
menten der zieken. 
Begraven te Heeze op 5 maart 1982. 

Een felle straal zonl icht kwam binnen 
op het moment van heengaan, een al
lerlaatste verlichting van een leven vol 
opgewektheid, behulpzaamheid en 
dankbaarheid. 
Er is een einde gekomen aan een 
eenvoudig, maar dienstbaar leven, ge
leefd ver van zijn geboortestreek, wo
nend en werkend in een omgeving van 
dankbare mensen. 
Een Brabander, Limburger geworden 
door de jaren, met veel behoefte om 
thuis in het Brabantse land zijn vakan
ties door te brengen. 
Het was hem een vreugde dat hij tij
dens deze vakanties bij zijn zusters 
kon vertoeven. 
Het overlijden van zijn oudsta zus was 
dan ook een zwaar verlies voor hem. 
Hij kon vol trots genieten van het wel 
en wee van neven en nichten en was 

b lij om zo nu en dan in hun gezinnen 
te verblijven. 
Ome Toon, je bent ver van huis van 
ons weggegaan. Toen j ij niet meer kon 
komen zijn wij gekomen om je in je 
laatste dagen bij te staan. 
Je zult in onze herinnering bl ijven 
voortbestaan als een tevreden maar 
ook wijze man, vol levensvreugde en 
dankbaarheid voor alle goeds dat je 
mocht ontvangen en wat je in je war
me hartelijkheid kon geven. 
Broeders en zusters, U hebt aan Toon
tje een goed leven gegeven. Een leven 
waarin hulp geven en hulp ontvangen 
elkaar afwisselden. 
De begeleiding en verzorging die hij 
in de laatste maanden van zijn leven 
heeft genoten van jullie hebben hem 
dankbaar gestemd. 
Dat God hem in zijn eeuwige barmhar
tigheid mag ontvangen. 

Een vriend heeft ons verlaten. 
Uw b lijk van medeleven stemt ons 
dankbaar. 

Zusters, Schoonbroer, 
Neven en Nichten. 

Heeze, maart 1982. 


