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Dankbare herinnering aan 

WILHELMUS JOHANNES JOZEF PRINSEN 

weduwnaar van 

Aleida Maria Hofstede 

Hij werd te Erica geboren op 24 maart 
1888. Hij trad in he,t huwe lijk op 26 februari 
1911. Hij wist z,ich vader van 10 kinderen , 
van wie er reeds drie gestorven zijn , en 
hij k•ende vele klein- en achterkleinkinderen 
Zijn vrouw ontviel hem op 6 februari 1949. 
Dat het leven vaak sterker is dan de leer 
heeft Willem van jongs af aan ondervon
den en tot in hoge ouderdom heeft hij 
daarover mee kunnen prat,en. Bij alle ont
wikkelingen heeft hij meer dan eens zijn 
har,t laten spreken, al liep hij al lerminst 
met zijn gevoelens te koop. 
Hij kon de indruk wekken van weinig toe
gevend te zijn. Wie hem meer van nabij 
kende, ontdekte zijn oprechte meelevend
heid. Uit eigen ervaring wist hij, hoe de 
ene mens de ander van diens,! is , als deze 
in de knoei zit, als iets mis loopt, als er 
uitgez-ien word·! naar begrip van vader. 
Een lang bewogen leven maakte hem mild . 
Zelf publiciteit schuwend volgde hij ech
ter het wel en wee van familie , parochie 
en dorp. Vanwege zijn goede geheugen 
wist hij zich betrokken bij hetgeen de an
der vertelde of meemaakte. 

Z ich voorbereidend op de naderende dood 
ontv,ing hij het sacrament der zieken en 
overleed hij op 5 september 1979. Zijn I i
c haam hebben wij eerbied ig te ruste ge
legd naast dat van zijn vrouw op 10 sep
tember d.a.v. op het kalholieke kerkhof 
van Erica. 

God, onze toevlucht en onze kracht , in on
ze herinne ring zal vader en opa voortleven 
als een man die erkentelijk is voor de aan 
hem bestede zorgen , vooral van zijn huis
genoten. Mogen wij die hem zo lang in 
ons midden hebben gehad , beseffen dat 
voor hem het blijvende geluk is aangebro
ken. 
Het onvolmaakte heeft voor hem afgedaan, 
het volmaakte is voor opa begonnen . Ze
gen ons die achterblijven en schenk ons 
het geloof, dat leven en sterven een reis 
is naar het eeuwig verblijf 'bij U. 
Amen . 

Voor uw medeleven , betoond na het over
lijden van onze lieve vader , groot- en over
grootvader, onze oprechte dank. 

Familie Prinsen 
Kinderen, klein-
en achterk leinkinderen . 

Erica, september 1979. 


