
Ter herinnering aan 

Marxilles Hendrikus Lenssen 
echtgenoot van 

HENDRIKA CORNELIA VAN ZANDVOORT 
geboren te Boven-Leeuwen op 27 januari 1914 
en overleden op 2 december 1984 In het St. 
Radboudziekenhuis te Nijmegen, gesterkt door 
het H. Sacrament der zieken. Begraven op de 
Alg. Begraafplaats te Wamel op 5 dec. d.a.v. 

t 
Vader was 'n man midden in de wereld. Zorg
zaam voor Moeke, zeer verblijd met de vele 
bezoeken van de kinderen en kleinkinderen. 
Zijn toegewijdheid is voor ons een zeer grote 
troost waaruit vooral Moeke de hoop en de 
moed zal hebben om ook na dit zeer zware 
verlies toch nog verder te kunnen leven. 
Voor zijn kinderen en kleinkinderen was hij 
een zorgzame vader en lieve opa, altijd zijn 
aandacht en werken gericht op het welzijn van 
ieder. 
In zijn dagelijkse doen een met de natuur. 
Ook zijn geliefde kaartclubje, al zo'n 30-tal 
jaren, gaf hem veel voldoening. 
Als een d iepgelovige echtgenoot, Vader en 
opa, die zijn vertrouwen had in God kan hij 
in onze gedachten blijven voortbestaan. 
Moge deze gedachtenis aan hem er ons allen 
toebrengen in liefde, saamhorigheid en In ge
loof verder te leven in zijn geest. Moge wij 
allen naar zijn voorbeeld zorg blijven dragen 
voor Moeke. 

Woorden zeggen zo weinig op een moment 
als dit. Maar ons geloof, gegroeid aan het 
zijne, zegt ons dat Vader nu bij God is. Daar 
mag hij eeuwige vrede en vreugde vinden. 
Dierbare echtgenoot, Vader en Opa, weest nu 
voortaan onze voorspreker bij God, zodat wij 
eenmaal in zijn liefde weer allen herenigd 
mogen zijn. 

Lieve Vader en Opa 
bedankt voor alles. 
Dat was zéér veel. 
Tot weerziens bij God. 

t 
Voor de vele blijken van medeleven bij het 
plotseling overlijden en de begrafenis van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve 
opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

H. C. Lenssen- van Zandvoort 
kinderen en kleinkinderen 


