
HOE WONDERBAAR 
IS DE SCHEPPING 

VAN DE HEER 



t 
In de vroege morgen van Goede Vrijdag 13 april 1979 
overleed in het verpleegtehuis "In Via" te Sittard, 
tijdig gesterkt door het sacrament van de zieken, 

LEO RUTTEN 
weduwnaar van 

LIEN KLEIJNJANS. 

Hij werd 19 maart 1903 in Den Haag geboren, en 
17 april 1979 in Koningsbosch begraven. 

De dood kwam voor deze man, die steeds kern
gezond was als een bevrijding. Het is Gods goede 
wil geweest dat hij hem niet nog langer heeft laten 
lijden aan een slopende ziekte, die hem totaal af
hankeli jk maakte, iets wat deze vitale en aktieve man 
de laatste maanden van zijn leven leerde aanvaarden. 
Het was door zijn persoonlijkheid dar hij ook deze 
tegenslag moedig heeft weren te dragen, nee zoals 
alle leed dat het leven voo r hem in petto had. Want 
hij was iemand die niet beklaagd wilde worden. 
Hij worstelde zich zelf er op zo' n manier doorheen, 
dat hij een steun was voor anderen inplaats van 
ondersteund te moeten worden. 
En geïnteresseerd als hij was in het leven, wist hij 
er ook van te genieten. Hij was een rustig en 
tevreden mens. die door zijn levenshouding respect 
afdwong. 
En even recht als hij liep, was ook zijn denken, 
doen en laten. 
Zo zal hij niet alleen door zijn kinderen en klein
ki nderen gemist worden, maar ook het verenigings
leven zal zijn heengaan voelen want hij is de 
stuwkracht en pionier geweest bij de oprichting van 
het Groene Kruis. en later gaf hij zijn beste krachten 
bij de opbouw van de bejaardenvereniging. 
Moge God zijn goede daden belonen, en de on
gewild verkeerde vergeven, want hij zocht steeds 
liet goede. 

Voor de innige deelneming, betoond bij 

het overlijden en de begrafenis van de 

dierbare overledene, betuigen wij U onze 

oprechte dank. 

Uit aller naam : 

Kinderen Rutten. 

D e plechtige zeswekendienst zal plaats 

hebben in de parochiekerk van O.L. Vrouw 

Onbevlekt Ontvangen te Koningsbosch 

op zondag 27 mei 1979 om 11.00 uur. 

Begr. ondern . Peusen, Echterbosch. Tel. 04743- 213 


