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Heer, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk 
kome. Vergeef mij mijn schuld zoals Ik an
deren hun schuld vergeef. 
Ik geloof in de H. Katholieke kerk, de ge
meenschap van de Heiligen, de vergeving van 
de zonden en het Eeuwig Leven. 
Heer, U bent rechter en U oordeelt volgens 
Uw rechtvaardigheid maar wil met Uw die
naar handelen volgens Uw onbegrensde barm
hartigheid. GIJ die wegneemt de zonden der 
wereld ontferm U over ons en mogen allen 
door Uw lijden en kruisiging tot de heerlijk
heid van de verrijzenis worden gebracht. 
0, Maria: Wie heeft het ooit gehoord, dat 
iemand, die tot U zijn toevlucht nam, verlaten 
is geworden. 
Heer, laat mijn vrouw, met wie Ik ruim 
40 jaren veel liefs en veel leed heb gedeeld, 
en mijn kinderen en kleinkinderen en allen, 
die mij lief zijn bijzonder, in het geloof vol
harden en er voor strijden. 

Gerard Leonards 

Lieve Pa, 

Bijna 80 jaar geworden ben je van ons weg
gegaan. Vooral het laatste jaar, toen je ziek· 
te Je zo afmatte, kwamen je meest markante 
eigenschappen steeds duidelijker naar voren: 
je humor - soms galgenhumor - ook je ge
lrriteerdheld wanneer Ma wat overbezorgd in 
jouw ogen was, maar vooral je warmte en je 
echtheid die maakten dat ieder die je tegen 
kwam als vanzelfsprekend sympahtie voor jou 
opvatte. Voor allen - en het zijn er zo veel 
geweest - die met problemen bij je kwamen, 
had Je een willig oor en nooit was je iets 
te veel om Iemand de helpende hand te bie
den. Om deze eigenschappen missen we je 
heel erg en de herinnering hieraan doet ons 
pijn. 

Als je soms eens ouderwets autoritair was 
bedierf dat voor even het beeld dat ons van 
jou zal bijblijven, een man en vader van lief
de, eerlijkheid, van onvoorwaardelijk Gods
vertrouwen. 
Met zo'n speelse en altijd geduldige opa die 
wij hebben meegemaakt krijgt het begrip 
"geluk" echte inhoud en betekenis. 
Ma heeft veel liefde maar ook erg veel leed 
met Je gedeeld. Ze heeft alles met liefde ge
daan. 
Lieve Pa, wij blijven van je houden. 

Corry Leonards-Arens 
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Gerard, Leny, Bob en Jeroen 
Chris en Jojet 


