


Stil, eenvoudig, zonder opzien te willen baren 
ging hij de weg die hij als christen 
gekozen had . 

In dankbare herin'nering aan 

- - Antonius Joseph Onland 
echtgenoot van, 
Grada Maria Heuzels 

Hij werd geboren op 30 maart 1919 te Buurse. 
Gesterkt door de Sacramenten der Zieken 
overleed hij op 6 augustus 1986 in zijn ouder
lijk huis. 
Op 11 augustus d.a.v. werd hij ter ruste ge
legd op het R.K. Kerkhof te Buurse. 

Dankbaar voor alles wat hij voor ons, zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen betekend 
heeft, hebben wij afscheid genomen van hem, 
die ons zo dierbaar was. 
Na een welbesteed, maar voor ons te kort 
leven, is hij na een ongeneeslijke ziekte van 
ons heengegaan. Hij zal voortleven In onze 
herinnering als een diepgelovig man en een 
vurig Maria vereerder. 

Hij was precies, bezorgd , eerlijk en alles wat 
hij deed en zei was doordacht. Deze eigen
schappen kwamen tot uiting in zijn gezin, 
zijn werk op de boerderij en de bestuurs
functies die hij bekleedde. Voor de kerk was 
hem niets teveel. Hij maakte van jongs af aan 
deel uit van het kerkkoor en was jaren lid van 
het kerkbestuur. 

Samen met moeder heeft hij bijna 38 jaar lief 
en leed gedragen en een gelukkig gezin op
gebouwd, waarbij de kleinkinderen een be
langrijke plaats innamen. En zoals hij in zijn 
leven geleerd had op tijd afstand te doen 

van bepaalde levenstaken zo kon hij dat ook 
toen het ging om zijn eigen leven. Wij zijn 
God en Maria dankbaar dat zijn gezin, en met 
name moeder hem tijdens zijn ziekte thuis 
mochten verzorgen en bijstaan. Het was voor 
ons een rijke ervaring en een voorbeeld voor 
allen die hem zó hebben meegemaakt. 

Dat hij nu moge rusten in vrede. 

Voor uw b~ngstelling en meeleven tijdens 
de ziekte en bij het afscheid van mijn man, 
onze vader en opa, zeggen wij u onze op
rechte en hartelijke dank. 

G. M. Onland - Heuzels 
Kinderen en kleinkinderen 

Buurse, augustus 1986 


