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Dankbare heri,nnering aan 

MARTINUS PRINSEN 

Hij werd geboren te Erica op 30 december 
1917. Zijn ja-woord gaf rhij 27 januari 1944 
aan Anna Maria Lohues. Uit deze verbinte
nis werd een dochter geboren. 
Vanaf de lagere school was de zaak - eerst 
in confectie, later in meubelen - zijn lust 
en zijn leven . Hij was graag onder de men
sen; bezig zijn en praten met mensen . 
Daarin was hij sterk, ofschoon hij over een 
zwakke gezondheid beschikte. Na een hart
aanval tien jaar geleden , was het met het 
werken 9ebeurd. Planten, bloemen, bomen, 
dieren, de natuur boeide hem. 
Hij was een blije, opgewekte mens, had hu
mor tot de laatste dag : ging graag ergens 
tegenin, kon iemand in 't ootje nemen, op 
de kast jagen . Tinus leefde eenvoudig, had 
geen pretenties, klaagde nooit, was nooit 
overdreven; hij hield .niet van show, was 
tegen dikdoenerij en verwaandheid en kon 
als het moest daar fel op reageren. 
Een spelende mens, die gek was met zijn 
kleinkinderen, er mee kon spelen, plagen , 
plezier maken; was zeer gevoelig en be
gaan met de arme kinderen in de derde 
were•ld en bij hem bleef dat niet bij "be
gaan-zijn". Met je geloof liep je niet te 
koop, dat leefde je van binnenuit. Wanneer 
hij tijdens zijn ziekte zei : ,,Samen met mijn 
vrouw heb ik een mooi leven gehad,", dan 

uitte hij zijn dankbaarheid voor zijn leven , 
dat ·hij nog ,graag verder wilde leven, maar 
ook een grens een einde zag. 
Na het ontvangen van rhet Sacrament van 
de Zieken heeft hij nog Nen dagen geleefd. 
Bewust nam hij afscheid van zijn Marie en 
donderdag 25 april 1991 gaf hij in alle rust 
zijn leven terug in de hand van zijn Schep
per. 
Een oprecht christenleven vond zijn vol
tooiing . Na een Eucharistieviering ten af
scheid, is zijn stoffelijk lichaam begraven op 
het R.K. kerkhof te Erica, alwaar het rust 
tot op de dag van de Heer. 
Goede God, omdat wij zo gelukkig waren 
met elkaar is ons vedriet groot, nu wij mijn 
lieve man, onze zorgzame pa en opa moe
ten missen . 
Wij zijn dankbaar, dat hij van ons was ; 
maar wij weten hem nu veilig in Uw han
den. Laat hem delen in Uw vreugde, dat 
vrede betekent voor altijd . 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziek
zlj,n en nu in deze voor ons zo droeve 
dagen danken 

A. M. Pr.i-nsen - Lohues, 
Anneke, Johan en kleinkinderen. 


