
Ter dankbare herinnering aan: 

MARTINUS WILHELMUS LANGE 
echtgenoot van 

Maria Johanna Ebbers 

Hij werd geboren op 7 augustus 1909 te 
M ill en overleed vrij onverwacht na voor
zien te zijn van de Heilige Sacramenten 
der zieken te Boxmeer op 1 9 maart 1988. 
Wij namen op 24 maart d.a.v. afscheid van 
hem in de Eucharistieviering In de Heilige 
Willibrorduskerk te Mill en legden hem te 
ruste op het R.K. kerkhof aldaar. 

Je was een oprecht goede man, vader en 
opa. Na een leven van hard werken samen 
met moeder en de kinderen ben je vrij 
onverwacht van ons heengegaan. Wij heb
ben jou gekend als een man, die altijd 
klaar stond voor zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen. Lief en leed heb je met ons 
gedeeld. 
Nadat je het werk op de boerderij kon be
eindigen en de kinderen getrouwd waren, 
heb je met moeder vele fietstochten ge
maakt naar al je kinderen, familie en ken
nissen. Hiervan genoot je zo. 
Toen er kleinkinderen kwamen, gaf dit een 
nieuwe invulling aan je leven: je werd een 
"trotse" opa. De kinderen waren net zo dol 
op jou als jij op hen. Je hebt met hen ge-

speeld en je deelde zo graag een peper
muntje uit. 
De laatste jaren liet je gezondheid steeds 
meer te wensen over. Je bent door moeder 
en de kinderen steeds liefdevol verzorgd. 
De laatste maanden werd zelfs verzorging 
van buitenaf steeds meer nodig. 

Je was altijd zo dankbaar; alles wat moeder 
voor je deed: het was altijd goed. 
Al deze zorg heeft je toch niet in ons midden 
kunnen houden. 

Vader, we zijn bedroefd, maar ook dank
baar, dankbaar voor alle fijne dingen, die 
wij mochten ontvangen. Moge je nu daar 
zijn, waar geen zorgen, geen pijn meer is; 
moge je zijn bij de Verrezen Heer. 

Rust zacht! 

Wij danken ieder, die ons nabij is geweest 
in deze dagen van rouw na het overlijden 
van mijn dierbare man, onze zorgzame 
vader en lieve opa. 

M.J. Lange-Ebbers 
Kinderen en kleinkinderen 


