
Voor wie leefr in eenvoud 
is het leven eenvoudig. 

In dankbare herinnering aan 

ALBERTUS JOHAN (H AS) VAA GRIENSVElll 

sind> 23 november 1963 weduwnaar van 

CUNERA ADRIANA VAN DEN HURK 

Drager van de eremedaille verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau 

Geboren te Geffen 26 september 1909 en over
ieden te Geffen 24 juni 1992. Wij hebben hem 
begraven op het kerkhof van de parochie H. Hart 
te Oss op 27 juni 1992. 

Een paar dagen na vaderdag is ons papen opa van 
On> heengegaan. Rustig en stil, zoals wc dat van 
hem gewend 1111arcn, want zo heeft hij de laatste 
jaren ook geleefd. 
Zijn levenspad lS niet altijd over rozen gegaan. Al 
vroeg verloor hij zijn ouders. Daarna kreeg hij de 
zorg voor een gezin in zeer moeilijke tijden. 
Daarom moest hiJ hard werken en lange dagen 
maken om in het onderhoud van vrouw en 
kinderen te voorzien. Toen hij het dan uiteindelijk 
wat beter kreeg, kwam zijn vrouw, met wie hij 30 
jaar lang lief en leed had gedeeld, hem te ontval
len. Een klap die hij eigenlijk nooit meer te boven 
is gekomen. Niemand kon ons mam vervangen. 
Ook al he~ft hij daarna een liefdevol thuis gehad 
m het gezin van zijn dochter Marietje. HiJ had 

daar zijn eigen stoel en zijn eigen plaats, dicht bij 
het raam. Dan kon hij zien wal er bullen gebeurde. 
HiJ was graag tussen zijn kinderen. Als die 
kwamen moesten ze goed ontvangen worden. Een 
moeilijke tijd voor hem was altijd de vakantie, 
want dan had hiJ zijn kinderen niet om zich been. 
Daarbij had hij ook een grote zorg voor zijn 
kleinkinderen en was hij gcmtcrc~eerd in hun wel 
en wee. 
Gedurende 48 jaar heeft hiJ gewerkt bij Zwanen
berg, waarvoor hij een onderscheiding kreeg. 
Graag had hij de vijftig jaar daar volgemaakt, 
maar zijn gezondheid liet hem dat niet toe. 
Hij was een liefhebber van dieren en je kon hem 
ook vaak aantreffen bij de >JOClbak op de bejaar
densoos. Maar zijn grootste hobby was het fietsen. 
Zijn leven steunde op een eenvoudig maar toch 
diep geloof. Een geloof dat hij had meegekregen 
en waaraan hij strak vuthield. Veranderingen in 
de kerk kon hij dan ook zeer moeilijk aanvaarden. 
Wc moeten hem nu uit handen geven en leggen 
hem neer in de handen van God. Moge Hij hem 
laten delen in Zijn eeuwige vreugde. 

Voor uw medeleven en belangstelling zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Oss, 27 juni 1992 
Jacob Catsstraat 20 

Kinderen van Gricnsven 
en kleinkinderen 


