
Ter nagedachtenis aan 

MARINUS VAN DER LINDEN 

weduwnaar van 

STIEN VAN DUYNHOVEN 

Geboren te Mierlo, 19 augustus 1912. 
Overleden te Mierlo-Hout, 27 juni 1994. 

Na een plechtige Eucharistieviering in de kerk 
van St. Lucia te Mierlo-Hout hebben wij hem 
bij moeder te rusten gelegd op het parochie
kerkhof aldaar. 

Plotseling zonder afscheid te nemen is vader 
en opa van ons heengegaan. 
Dankbaar zijn wij ook dat wij hem voor een lan
ge tijd in goede gezondheid bij ons mochten 
hebben. Nauw verbonden was hij met al wat 
groeide en bloeide op 't Goor en het gezegde 
"En de boer ploegde voort" was op zijn lijf ge
schreven. Zonder poespas of franje heeft hij 
met ons moeder en zijn vijf zonen hard ge
werkt en gezorgd dat het buiten er goed bij 
lag. Als ontspanning werd er zondags na de 
mis een kaartje gelegd, deze bezigheid heeft 
hij tot de laatste dag kunnen doen. 

Na de verhuizing naar de Hoofdstraat heeft hij 
samen met ons moeder genoten, al was hij 
toen bijna dagelijks nog op 't Goor te vinden 
om de helpende hand toe te steken . Trots was 
hij op wat zijn kinderen presteerden en kon hij 
genieten van zijn kleinkinderen hoe deze op
groeiden. De laatste jaren zijn hem niet ge
makkelijk gevallen. Het verlies van ons 
moeder en Peter was voor hem moeilijk. Het 
werd steeds moeilijker om hem te betrekken in 
andere aktiviteiten "Lot mai hier mar zitten" 
was een uitspraak die hij steeds meer ge
bruikte. 
Ook was hij een goed-gelovig man, die de weg 
naar de kapel en kerk vaak heeft afgelegd. 
Vandaag begeleiden wij hem bij deze laatste 
gang, het net iets te vroeg de kerk uitgaan zul
len wij missen. Wij hopen wel dat hij op tijd in 
het hiernamaals aankomt waar hij weer samen 
met ons moeder en Peter zal zijn, "zijn laatste 
wens" 

Voor uw blijken van medeleven en belangstel
ling bij het overlijden van ons vader en opa 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


