
Ter her innering aan 

ADRIANUS JOSEPHUS WILHELMUS 
VAN MIERT 
echtgenoot van 

Wilhelm ina Theodora Maria Aarts 

geboren te Tilburg 24 april 1923 
overleden te Gilze 10 december 1983. 

"Weest waakzaam, 
want gij weet niet op welke 
dag uw Heer komt". 

(Mt. 24,42) 
Voor vader kwam de dood nog onverwacht 
snel. 
Wij blijven hem herinneren als iemand die 
zich volledig Inzette voor zijn gezin zolang 
het dag voor hem was. Geen waarschuwing 
kon hem weerhouden - hij moest werken. Tot
dat het voor hem onherroepelijk gedaan was. 
Hij hield van de natuur en genoot vooral als 
hij kon gaan vissen. Samen met zijn vrouw 
aan de waterkant. genieten van de heerlijke 
stilte. En dan luisteren naar wat die stilte te 
zeggen heeft. Dat in je opnemen en daarmee 
verder 1 even. 
Zonder veel ophef. maar in stille eenvoud dit 
zichzelf eigen makend, leefde hij tussen de 
mensen, onopgemerkt. 
Eenvoud is kenmerk van het ware. Dat is de 
grote levensles die hij ons heeft nagelaten. 
Pa, bedankt voor alles wat je voor ons deed, 
vooral voor je lietde. 
Beste vrouw en kinderen, uw en mijn feven 
gaan verder, verbonden met elkaar In de Heer, 
de Schepper van al wat leeft. Dit is voor mij 

een vreugde, voor u een troost. Blijft elkaar 
nabij. Jezus heeft gelijk: Bemin God en de 
naaste als jezelf. 
Bedankt voor jul l ie liefde, jul l ie hartelijkheid 
en goede zorgen. Blijft deze geven aan elkaar, 
en je leeft gelukkig. Doet dat in alle 
eenvoud. In mijn leven heb Ik geleerd, dat dat 
het ware is. 
In deze geest zeg ik U allen vaarwel. Moge 
God U allen zegenen in uw leven dat op aarde 
verder gaat, totdat wij elkaar weerzien bij God, 
de Schepper van al wat leeft. Tot ziens ! 
U allen die goed voor mij en mijn gezin waart, 
harte lijk dank 1 Het ga U goed ! Bid voor mij. 
Laat dit geen ijdel woord zijn . maar een bllJ· 
vende afspraak. Deelt met elkaar wat het 
leven b iedt aan l ief en leed. 

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons allen. 

Allen die goed geweest zijt voor hem. zijn wij 
dankbadr. 

Mevr. van Miert· Aerts 
kinderen. 


