
Gedenk 
in Uw &ebeden de ziel van zaliger 

Johattne<, 1 heodorus 'an de Laar 

\\c:du"naar 'an 
\1 41U.t, Lt.:CI.t, ALoïstA vA:- \ 'EvvFL 

gebort!n te ·,·Hrrto&cnbosch. 12 ~c:P!. 1876 
en aldaar 1n denede des Heren o'erleden OI' 
dmsdag 17 december 1957. gesterkt door de 
Genatlemiddelen der H. Kerk. 

rn Virtute D ei L aboro 

l"w lcvcm.wci, lli.t vóór ons als een rechtlijniK 
pad, ~om~ neer~:aand naar de dalen van de 
droelhe•d. maar meer nog stijgend en O\er 
de toppen van de 'reu<tde voerend naar een 
,·ast nunt in l!e 'erte. 
De well 'an uw h:,en gelijkt de rechte \OOr. 
getrokken 10 de akker 'an God met het 
ploetmaal 'an u" rechtschapenheid. 
Gelijk .t.ln uw gestalte was uw geest: recht 
en sterk. G 1j waart als een boom, geplant 10 

de w ijn~:aard de\ lieren, fors en hoog gc\\ilS!>Cn, 
va\t \\Ortelend in de dicotc van het geloof. 
gevoed en IIC\terkt door de geest van recht· 
vaardigheid !'n vruchtdragend in liefde. 
Goede boom van het goede hout! 
Had het goede hout de liefde van uw vak· 
man\chap, omdat gij er zelf uit ge ... nedcn 
waart~ 
Gercchti~:heid en trouw hebben in u elkander 
ontmoet. Daardoor waart gij die man uit <'.!n 

stuk, gezien en geacht, iils ~:ij naar buiten 
optradt op de \Cic terreinen. die uw belang
\telling hadden. Daardoor waart aij het hart 
'an de zaak. die ~:ii tot bloei bracht in nooi: 
aflatende ij,·er en wcrldust. 
Sterk en krachtig, maar teaelijl;: vol liefde! 
De liefde imme" \Crbond u in mnige ge
meenschan met U\\ aocdc echtgenote. Gij 
waart elkander~ le,en. 
Uw 'elc kinderen "ist .11ij de \\Cl: te wijzen. 
omdat uw leven 7Cif ('Cn richr~noer voor 
hen was. 
Thans volgt gij haar. met \\iC 11ij een mensen
leven lang in a lles verenisd waart. Gij laat 
achter uw LOnen. wier trots sii Liit en uw 
dochters. die u zo lief hadden. 
U\\ talrijke kleinkinderen, 7ii zagen naar u 
op in eerbied en liefde. omdat g1j lO goed 
'oor hen waart en 10 wIJS. 
Blijft dan 'oor ons allen het voorbeeld voor 
on!> le,·en en than~ ook on.re voo~nreker. 
Gij, op wiens \terke armen U\\ moeder \Cr
trouwde. toen gij haar. de 'crlamde. droegt 
uit het brandende huis. vertrou" t u thans 
toe aan de Zoete \loeder. die >tceds uw 
toe• lucht "as. 
.. Goede en getrouwe knecht, 11a binnen in 
\!lijn vreul:de en ontvan~ het loon. dat Ik. 
uw Heer. u geven 7al." 

Geloofd 1ij Jesus ('hristu>. 

Zoete lieve Vrouw van Den Bo>ch 
bid voor hem 

Heili&e Jo<eph, b1d voor hem. 


