
Dankbare herinnering aan 

ADRIANUS VAN LEEUWEN 

echtgenoot van 
Maria Antonetta Jaspers 

HU werd geboren in Budel 18 april 1905, 
aldaar vrij plotseling overleden 20 maart 
1973, gesterkt door de H. Sacramenten. 
Na een plechtige uitvaartdienst in de 
kerk van 0. L. Vrouw Visitatie begraven 

in Budel 23 maart d.o.v. 

Weest bereid, want gU kent dag noch 
uur .... Aan deze woorden denken wij biJ 
het plotseling overiUden van deze dier
bare man. Hoe waar is dit evangelie
woord. 
Hoewel ieder deze man nog graag een 
goede oude dag had toegewenst temid
den van zijn familie, ineens is daar toch 
de roepstem van God, die een dierbare 
tot zich roept. Dan is het goed klaar te 
ziJn; dan moet men kunnen zeggen: "het 
is goed, ik heb geleefd zoals Gij, God, 
dat wilt hebben". 
De overleden dierbare heeft zeker ge
probeerd te leven als christenmens en 
God zal hem daarvoor genadig zun. Wij 
van onze kant kunnen daarvoor ook bid
den. Tegelijkertijd mag het overlijden van 

deze man voor ons, d1e achterblijven, 
een waarschuwing zijn. Het is goed zó te 
leven dat de dood niet als een onaange
me verrassing komt, maar als iets dat we 
onbevreesd onder ogen kunnen zien als 
doorgang naar een nog beter leven, 
want daartoe heeft God ieder mens ge
roepen. 
Dierbare vrouw, graag was ik nog bU u 
gebleven. Heb dank voor uw goede zor
gen en voortdurende hulp. 
En gij, mijn kinderen, blijft uw moeder 
steunen. Bidt voor mij en probeert zelf 
te leven als goede christenmensen. 
Mijn Jezus barmhartigheid. 

Voor Uw gebed en Uw medeleven bij 
het overlijden en de begrafenis van mijn 
inniggeliefde man. onze lieve vader, be
huwdvader en opa, Adrianus van Leeu
wen, danken wij U heel hartelijk. 

Mevr. M.A. van Leeuwen - Jaspers 
kinderen en kleinkinderen 

Begr. ond. Ant. Broers - Budel. 


