
Ter dankbare herinnering aan 

Gerardus Theodorus Lljten 
echtgenoot van 
Maria van Meijl 

Hij werd geboren te Mierlo op 18 mei 1896 
en is gesterkt door het sacrament van de 
zieken overleden in het St. Annazieken
huis te Geldrop op 16 december 1982. 
Zijn laatste rustplaats is op het kerkhof 
van de Clemensparochie te Nuenen. 

Hij heeft een lang leven gehad en daarom 
is het vele jaren geleden, dat hij in zijn 
functie van postbesteller zijn adressen 
afging en zijn laatste adres bereikt had. 
Hij kon zijn tas neerleggen, waarin hij 
goed en slecht nieuws had meegebracht. 
Soms was het onverwachts, een andere 
keer keek men ernaar uit. Hij kon daarin 
vreugde brengen. maar ook droefheid, zo
als dat in een mensenleven geschiedt. Zo 
was het ook in zijn leven. 
Nu is het zijn laatste levensgang, het laat
ste adres heeft hij bereikt. Zijn levensweg 
is ten einde, hij kan zijn levensbagage 
neerleggen bij God. 
Hij kan dit doen met een groot vertrouwen, 
want God had in zijn leven een grote 
plaats. Hij wist dat deze dag eens zou 
komen en durfde daar naar toe te leven. 

Zijn hart was vol dankbaarheid, hij kon 
terug zien op een leven. waarin hij het 
goed heeft gehad, omdat hij het "echte 
goede" wist te waarderen en zich niet vast
klampte aan wat voorbij gaat, op een leven 
vol geluk, omdat hij samen met zijn lieve 
vrouw en gezin genoot van de liefde en 
vreugde onder elkaar; hij kon terug zien 
op een leven waarin hij zich inzette en 
anderen vooropstelde en niet zoveel eiste 
voor zich zelf. 
Zijn gezin, zijn werk, zijn hobby-de muziek 
-de gemeenschap dit alles vulde zijn leven 
en maakte het gelukkig. 
Wij willen bidden, dat deze trouwe man, 
deze goede vader en lieve opa, en vriend 
door God beloond mag worden met een 
geluk, dat wij niet kennen, maar waarop 
hij en wij vertrouwen, een geluk dat nooit 
eindigt en dat Hij heeft beloofd, Jezus 
Christus, onze Heer. Amen. 

t 
Voor de belangstelling en medeleven 
ondervonden bij het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en fijne 
opa zeggen wij u hartelijk dank. 
M. Lijten-van Meijl 
kinderen en kleinkinderen 


