
Wij zijn alle belangstellenden bij de ziekte en 
het sterven van vader zeer dankbaar. 

Familie Pastoor-Poirters 

Wij blijven gedenken in al onze gebeden 
bijzonder bij onze viering van de Eucharistie 

JACOBUS WILHELMUS PASTOOR 
echtgenoot van 

HENDRIKA POIRTERS 
Hij werd geboren op 17 februari 1894 in Boxtel. 
Hij trad in het huwelijk op 9 januari 1913. De 
Kerk stond hem bij met de sacramenten van 
de zieken en zaterdag 21 februari 1970 was 
zijn sterfdag. We hebben hem begraven vanuit 
de Sint Petrus in Boxtel, waar hij heel zijn 
leven door naar de kerk ging en nu ligt hij 
ter ruste op het Parochieel Kerkhof vanaf 

25 februari 1970. 

H\j was een van die mensen, met wie iedereen 
bevriend was. Vijanden kende hij niet. En we 
hebben hem met z'n allen bewonderd. Hij heeft 
hard gewerkt met veel liefde in zijn vak en 
met een grote stiptheid. Daarom kon hij nog 
genieten van het bouwen van huizen en moest 
alles tot in de kleinste bijzonderheden on orde 
zijn Met z'n pet veegde hij nog een vergeten 
hoekje schoon. Zo werkte hij dag en nacht 
voor zijn groot gezin. Deze zorgen werden ge
dragen door zijn gebed. God schonk hem de 
genade: met een groot optimisme door het leven 
te gaan en overal de zonnige kant van te zien. 
Zo is hij altijd bezig geweest: voor zichzelf, 
maar ook veel voor andere mensen. En toen 
de tijd van rusten was aangebroken. zag men 
hem bezig on zijn tuintje, maar nog steeds met 
dezelfde stiptheid en dezelfde Ijver. Zo was 
heel zijn leven een echt christen zijn. 
Toen overvielen hem de pijnen. HIJ liet er niets 
van merken en heeft on alle geduld dit alles 
verdragen. Klagen deed hij niet behalve "ik 
kan toch niet meer bidden" en hij was zeer 
dankbaar voor de prachtige verzorging, die hij 
van zijn dochter genoten heeft. In stilte , kalm 
en rustig is hij gestorven. Danken wij God, dat 
wij hem gekend hebben. als echtgenoot, als 
vader of grootvader, of gewoon als medemens. 


