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"Ik z11g u: wi11gelooftheefteeuwig leven" 
6 Johannes 47. 

Dan alleen hebben wij een leven dat 
eeuwig duurt wanneer wij werkelijk gelo· 
ven 1n Jezus Christus en in Hem die Jezus 
gezonden heeft om mensen te leren hoe 
iij gelukkig kunnen zijn in tijd en eeuwig
heid . Geloven betekent: Jezus Christus 
werkelijk volgen in woord en daad . Als 
we dat eerlijk proberen zullen wij geluk· 
k1g zijn in d at leven en in het toekomstige 
In een groot en levendig geloof heeft de 
d 1erbare over ledene geleefd . Van die Jezus 
van Nazareth leerde hij ook dat hij zorg
zaam aanwezig moet zijn in deze wereld. 
Juist die zorg voor vrouw en kinderen 
typeerde hem in zijn aardse leven. 
Door hard te werken heeft hij voor hen 
gezorgd, zonder aan zichzelf te denken 
We weten dan ook zeker dat God zijn 
daadwerkelijk geloof heeft beloond en 

Zijn trouwe dienaar heeft opgenomen in 
een leven dat geen eind meer kent. 
M'n beste vrouw, 57 jaar waren wij samen 
verbonden in het Sacrament van het hu
welijk. Heel hartelijk dank voor al je 
liefde en zorg voor mij, heel bijzonder 
in de laatste jaren van mijn leven. Ik zal 
altijd bij je zijn en trachten je droefheid 
te troosten. 
Kinderen en kleinkinderen. tracht ook in 
een groot en daadwerkelijk geloof in het 
leven te staan. zoals ik jullie altijd heb 
trachten voor te houden en voor te leven. 
Dan, en dan alleen zul je gelukkig zijn in 
dit aardse leven en in het leven na de dood. 
Blijft voor moeder zorgen en bewaart de 
1 iefde onder elkaar. 
Familieleden en allen die mij gekend 
hebben. bijzonder de verpleegsters van 
,,Prins Maurits" hartelijk dank voor uw 
zorgen en vergeet mij niet in uw gebeden. 

Voor uw belangstel! ing en medeleven. 
betoond bij het overl ijden van mijn dier
bare man. onze zorgzame vader en 1 ieve 
opa, betuigen wij U onze oprechte dank. 
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Kinderen en kleinkinderen. 


