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Hij werd te Gendt geboren op 12 sep
tember 1919 en overleed plotseling te 
Ooij op 22 november 1981. 
Wij hebben hem op het kerkhof te rusten 
gelegd na een Eucharistieviering in de 
H. Hubertuskerk te Ooij op 26 november 
d.a.v. 

Hij was een liefdevol echtgenoot, vader 
en opa, die in wrgtame liefde alles voor 
de zijnen over had. Altijd werkzaam, altijd 
bezig. "ant stilzitten "as voor hem heel 
erg Dit deed hij juist \OOr zijn ge1in 
omdat hij \eel van hen hield. 
\.1aar er bestaat een oud spreekwoord: 
De mens wik.ten God beschikt. 
Vrij plotseling nam de Heer hem bij zich. 
Maar niet onvoorbereid, want hij wht 
dat Je?Us gezegd heeft: Weest ook gij 
bereid, omdat de Mensenzoon komt op 
het uur, waarop gij het niet verwacht. 
En nu blijft er voor ons de herinnering 
aan hem over, die meer is dan enkel aan 

hem terugdenken. Want het werk dat hij 
gedaan heeft en hoe hij temidden van 
ons heeft geleefd, dat alles heeft ons le
ven beïnvloed. 

Daarom kunnen \vij nu in geloof bidden: 
Goede Vader, in Uw handen bevelen wij 
deze echtgenoot. vader en opa aan, die 
ons 10 dierbaar is. Wij geloven dat allen 
die gestorven zijn in Christus, ook in Chris
tus zullen leven. Daarom zijn wc niet 
zonder hoop. Wij dank.en U voor alles 
wat Gij aan hem hebt gegeven, voor al 
het goede in hem, dat ook voor ons een 
zegen is geweest. 

Verhoor Heer ons gebed: open Uw para
dijs voor hem en laat ons die achter
blijven elkaar tot steun 1ijn door ons ge
loof in U. Amen. 

Voor u,, medeleven bij het overlijden 
van mijn lieve man, onze 1orgzame 
vader. schoonvader en opa, betuigen wij 
U onze oprechte dank.. 

J. W. Janssen-Peeters 
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