
Ter dankbare herinnering aan 

Piet Raaijmakers 
echtgenoot van 

TONNY VAN DER LINDEN 

Hij werd geboren te Nuenen 20 september 
1923 en is gesterkt door het Sacrament van de 
zieken, overleden te Eindhoven 18 oktober 
1983. 

Zijn krachten waren op. Hij kon niet meer. 
Dat voelde hij zeer goed aan en op het laatste 
had hij daar vrede mee. 
Hij was dankbaar voor het leven, dat hij had 
ontvangen. en als was het volgens onze mense
lijke wensen te kort, toch had hij ervan ge
maakt wat hij kon. 

Hij had zich ingezet om te werken en alles 
had hij daarin gegeven. Hij was niet bang voor 
het werk of het soort werk, want hij wist, dat 
hij zo de opdracht, die elke mens heeft, vervul
de. Hij kon daarmee voldoen aan zijn taak als 
man en vader, en zo zorgen voor zijn gezin. 
Want dat was hem dierbaar en voor hen deed 
hij alles met grote liefde. Voor iedereen had hij 
zorg en het meest voor hen die dat nodig had
den. Zijn liefde voor zijn goede vrouw en kin
deren was groot en zo was niets teveel voor 
hem. 

Al moest hij te vroeg zijn werk neerleggen, 
en al was dat voor hem niet prettig, toch heeft 
hij daarna zijn bezigheid gevonden en dat gaf 
hem vreugde. 

Het leven is als een reis, een tijd van aan
komst en vertrek, van onderweg-zijn. Dat had 
hij in zijn werk dagelijks beleefd. Voor hem 
was zijn levensreis ten einde. De laatste aan
komst voor hem is bij God. Dat was zijn ge
loof. Hij had het in zijn leven een plaats gege
ven en zo ook geleefd. Hij was een gelovige 
man en vader, die vertrouwde op God en 
daarom zich aan Hem kon overgeven. 
Daarom mogen wij ook bidden: 

God, wij danken U voor onze goede man en 
vader, onze broer en vriend, en wij vragen U, 
beloon hem voor zijn goedheid co liefde hier in 
dit leven, met een eeuwig leven van geluk bij U 
in de hemel. Amen. 

t 
Voor uw belangstelling en medeleven betoond 
bij het overlijden van mijn dierbare man, onze 
fijne vader, zeggen wij u oprecht dank. 
T. Raaijmakers-van der Linden en kinderen 


