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echtgenoot van 

ANTONIA JACOBA THEUNISSEN 

Geboren te Beuningen 27 november 1919, door 
een noodlottig ongeluk overleden bij Arcen (Lim
burg) 8 september 1973; 12 september d .o.v. be
graven op het r .k. kerkhof "Jonkerbos" , in af
wachting van zijn heerlijke opstanding in de 
Heer. 

Hent was, zoals mensen het onder elkaar uit
drukken een ronde kerel. Als uitvoerder in de 
bouwwereld was zijn werk zijn lust en zijn leven. 
Hij was erg aktief in het gemeenschapsleven, 
heeft veel gedaan voor zijn v9<>tbalklub S.V. Ha
tert, was nu nog voorzit ter van de veteranen. Ook 
betekende hij veel voor zij n mooi gezin; hij 
bracht hier geluk en tevredenheid. Voortdurend 
was hij bezig, van zijn huis een steeds gezelliger 
woning te maken. 
Als hij dan op zaterdagavond, na een dag van 
ontspanning in de vissport, met zijn vrienden 
huiswaarts gaat, is voor hem plotseling het uur 
aangebroken. 
Zijn dood dompelt zijn vrouw , kinderen, zijn oude 
vader en familieleden, vrienden en collega's in 
diepe rouw en smart en laat een leegte na, die 
niet meer aangevuld kan worden . 

De nietsontziende dood heeft toegeslagen , een diepe 
wond van leed toegebracht; alleen de tijd za l 
tenslotte dit letse l kunnen helen. 
Moge het geloof, in God en in onze Heer Jezus· 

Chr istus, aan allen, die diep getroffen zijn door 
deze dood, kracht geven, om door te gaan in het 
leven, overtuigd van de vriendschap en liefde, 
di e we elkaar toedragen . 

Heer God, wij waken bij deze dode en wij bidden 
voor hem; want nu zijn lichaam is versta rd, wi f. 
len wij toch zijn naam levend houden in ons 
midden. Wij bidden U, dat hij, levend bij U, 
mag waker;, over ons; dat hij onze namen in her· 
inner ing mag brengen zonder ophouden , zoals 
Jezus Chr istus doet in alle eeuwigheid. 

Voor Uw medeleven na het overlijden van mijn 
1 ieve man , onze zorgzame vader , zoon , broer, 
zwager en oom, betu igen wij U onze oprechte 
dank. 

A. J . Lelivelt-Theunissen 
en kinderen 
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