
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 
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Dankbare herinnering aan 

ALBERTUS PRINSEN 

TEl Erica geboren op 2 december 1921, gaf 
hij op 27 me, 1950 in Zwartemeer zijn ja
woord aan Maria Helena Peters. 
Uit deze verbintenis werden 5 kinderen ge
boren . 
Oprecht ging hij door het leven, trouw aan 
zijn eens gegeven woord. Meer dan 40 jaar 
was hij er voor zijn gezin . Hij heeft er hard 
voor gewerkt, gezorgd. Buiten zijn werk 
heeft hij nog menig werk gedaan, om aan 
zijn kinderen meer als het gewone te kun
nen geven. 
Zi jn zorg gold altijd de zijnen, voor zich
zelf eiste, vroeg hij niets. Hij was een trou
we echtgenoot, een schat van 'n pa, een 
lieve _opa; een 111an die je graag had . Hij 
was ,n alles geinteresseerd en wist over 
heel veel dingen mee te praten. Je kon 
bij hem altijd terecht, was een goede raad
gever. Nooit drong hij zich op . Hij kon ver
tellen, gesprekken voeren, want hij wist 
veel, maar bij alles bleef hij eenvoudig. 
Geen geju ich, geen poespas, er zal min
der op gelet worden, blijf gewoon zoals je 
bent, zo leefde hij . 
Zi jn hobby was zijn tuin, zijn kippen, a ltijd 
bezig weer die zorg voor anderen. 
Het laatste jaar ging het met de gezond
heid niet meer zo als hij gewoon was. Hij 
kon niet meer echt meedoen; zijn spraak-

vermogen was geblokkeerd, de weerstand 
van zijn lichaam verminderde. 
Zelf zei hij - zo bewust leefde hij - ,,ik zit 
in de wachtkamer. En mocht het mijn tijd 
zijn, zie ik er niet tegenaan ." Dit kon hij 
zegge_n als een diepgelovige, die hij was, 
die n iet dweepte, met beide benen op de 
grond __ bleef, maar op zijn God vertrouwde, 
die hij door de eenvoud van zijn leven 
heeft beleden . 
Hij gaf op 6 november 1990 heel onver
wacht zijn leven terug in de hand van zijn 
Schepper. 
Zijn laatste woorden : ,,niet schreien mam
me" was een uiting, dat hij zich zeker 
wist in ve i lige handen, zijn God. 
Op 9 november hebben we zijn stoffelijk 
lichaam na een Eucharistieviering ten af
scheid, aan de aarda van 't R.K. kerkhof 
te Erica toevertrouwd. Daar rust het tot op 
de dag van de Heer. 
God, onze Vader, wij zijn intens bedroefd , 
maar daarnaast ook heel erg dankbaar dat 
ik z-o een echtgenoot, wij zo een vader 
hebben gehad. In onze herinnering leeft 
hij verder. Geef hem bij U te zijn dat vrede 
betekent voor altijd. 

Voor uw medeleven in deze voor ons 
zo droeve dagen danken oprecht 

M. H. Peters, 
kinderen en kleinkinderen . 


