
om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn wij dankbaar 



Ter herinnering aan 

WILHELMUS LAMBERTUS MARECHAL 
WIM 

echtgenoot van 

Henrica Maria Marechal - Verweij 
Marie 

Hij werd geboren op 20 december 1919 te 
's-Hertogenbosch en is overleden te Horn op 
22 februari 1995. 
Op 25 februari hebben wij, na een gebedsdienst 
in het crematorium te Heeze, van hem afscheid 
genomen. 

** * ** 
't Was zo'n mooie dag; 't was zo onverwacht. 
Zo voelen wij het onverwachte heengaan van 
mijn man, onze vader, schoonvader en opa. 
Bij de bezigheid van een van zijn verschillende 
hobby's , nm!. het tuinieren, voelde hij zich 
onwel worden en slecht binnen enkele minuten 
was zijn levenseinde daar. Overtuigd van zijn 
christelijk geloof mogen wij zeggen: 

,,Weest bereid, want gij kent dag noch uur". 

Vader was een echt natuurmens. Van al de 
facetten die de natuur hem te bieden had, kon 

hij genieten. Zo ging hij dagelijks met zijn hond 
in de natuur ronddwalen. Zo genoot hij van de 
vele plantjes en bloemen die, eenmaal door hem 
gezaaid of gepoot, zulke mooie resultaten lieten 
zien. 

Hij had "gouden handen". Talloos zijn in huis 
en tuin de mooie dingen die door zijn handen 
zijn gemaakt. Kleine dingen die nu voor altijd 
"herinneringen" zijn geworden. 

Samen met zijn vrouw Marie, met wie hij in 
april de Gouden Bruiloft zou mogen vieren, 
heeft hij in zijn leven pijn en verdriet gekend, 
maar ook is het een leven geweest vol vreugde. 

Wij zijn diep bedroefd om het zo plotselinge 
heengaan van vader, maar tegelijk zijn wij toch 
ook zeer dankbaar dat wij een deel konden zijn 
van zijn leven. 

Wim, vader en opa, rust zacht. 

Wij willen iedereen van harte danken voor de 
fijne blijken van belangstelling en medeleven 
die u betoond heeft bij het onverwachte over-
lijden en .uw aanwezigheid bij dit afscheid van 
mijn man, onze vader, schoonvader en opa. 

H.M. Marechal - Verweij, 
kinderen en kleinkinderen. 


