


In de vrede van Christus 

JOHANNES HOEVENAARS 
echtgenoot van 

Adriana van der Aa 

Geboren te Den Dungen op 21 september 
1906, heeft God, Vader, tijdig gesterkt door 
het Sacrament der Zieken, bij zich terugge
roepen op 21 februari 1984. 
Zijn lichaam is op 25 februari te ruste ge
legd op het kerkhof te Den Dungen . 

God , wat mogen wij U dankbaar zijn voor 
het leven van Jan Hoevenaars. 
De grote rijkdom, die zijn leven uitstraalde, 
hebben we de laatste maanden met elkaar 
van heel dichtbij mogen ervaren. 
Heel open sprak hij over zijn dood en in all.es 
proefde je zijn diepe levensovertuiging: Met 
de dood zou zijn leven z'n voltooiing vinden 
in U, God, zijn Schepper. 
We zijn U dankbaar God, voor alles wat we 
in die laatste maanden voor elkaar konden 
doen. We proefden, hoe echt en diep de 
band was tussen vader en moeder. Werkelijk 
alles hadden ze voor elkaar over. In één oog
opslag begrepen z ij elkaar ... dat mensen el
kaar zo tot steun kunnen zijn ... we kunnen 
er U niet genoeg voor danken. Want aan die 
onderlinge band danken wij het, dat vader 
thuis kon sterven, hij wist immers in zijn 
vrouw de beste 'zuster' aan zijn zijde, die op 
haar beurt weer gesteund werd door Heer
oom en Agie. Begrijpt U, God, dat deze we
ken 'n krachtbron zijn voor heel ons verdere 
leven. Want dat willen we zo graag: 

Leven in de geest van Jan. 
Leven als 'n blijde, opgewekte mens .. . 
Leven met 'n diep Godsvertrouwen .. . 
Leven in dienst van onze medemensen door 
te helpen, waar geholpen moet worden. 
Als geen ander weet U, God, in wat voor 'n 
gezin wij mochten opgroeien: wij, hun drie 
kinderen en twee pleegkinderen. We noemen 
't nu zo, maar eigenlijk vormen we één gezin, 
waarin geen onderscheid is, maar al leen 't 
veilige gevoel van warmte, liefde en gebor
genheid . U kent, God, de toewijding, waar
mee hij zich inzette voor onze plaatselijke 
parochiegemeenschap. Hoe hij voor de pa
rochie op stap ging om 't parochieblad thuis 
te bezorgen ... hoe groot zijn bereidheid was 
in en rond de kerk zijn diensten te verlenen . 
.. zi jn werk voor de jaarlijkse vastenactie ... 
en hoe graag hij, samen met moeder, werkte 
in ons bejaardenhuis. Het was zijn manier 
om zijn christen-zijn gestalte te geven in 't 
dagelijks leven. 
Och, uren kunnen we met elkaar praten over 
zijn leven . Jan was 'n christen-mens in hart 
en nieren; 'n christen, die krachten inspiratie 
vond in 't meevieren van de Eucharistie en 
in zi jn persoonlijk gebed; 'n christen ook, 
die goede voornemens w ist om te zetten in 
hele concrete daden. 
In zijn geest willen wij hem dan ook biddend 
aan U toevertrouwen, God, in 'tvastegeloof, 
dat zijn leven in U zijn voltooiing heeft ge
vonden. 
Moge Hij rusten in Uw vrede. Tot ziens. 

Voor Uw blijken van medeleven zeggen wij 
U hartelijk dank. De familie. 


