
Dankbaar aandenken aan 

.Johannes Antonius l\ooyakkers 
echtgenom \i&n 

Gerardtt \1 ttriu \ aasscn 

Hij "eed geboren te BuJcl ' •uit 1 Q 9 en aldaar 
o"rleJeo 4 juli 1979, 11"rerkt mcr de Sa ramenren 
der zieken. Na eeo ple<-h11a.e E "c haw~uc•u:nng ao 
de kerk van O.L VruuV> \ 'u uar,c. ~11ra•cn op de 
Algemene Begrufr!.•rs 7 1ult d u. v. 

Een g~dc m•n ea •ader is "n 21in dtcrboren heen
gegaan. De strijd as 1tttrreden, de benau..-dheden 
tijo ge"eken, de ru'1 •an de dood 1s 1naerredu. 
Een noodlottige uekte bteft 111n uerke at-srtl ~C· 

leidelr1k ond<rm11od. 
De dierbare dode wu t;ch ~ ... ust •an war komen 
g1og. ~{et grote O\.ertuu~:inlf "·arende h1, 11,h Toor 

de eindsm1d, door met 11roo1 aeloof tn overgne 
de H. Sacram.toteo te ontvaoaeo. 
Mtnsclr1kerwiitt 11•sprokcn h•J hij no11.i:ru11 Mij ven 
le..-eo om te kunnen z.orgen voor Zijn vrouw en 

kinderen. Dat had hij heel ujn arbtoduam leven 
gedaan. 
Dankbaar wos tuj voor de l1efd"olt• ver>or111ng 
die hij van iijn kinJercn en tiio tUS Atruime tijd 
ondervond. Zij, dtc hun ouder< en f1m1l1e 20 eren, 
tullen toch door God gezo11ond worden 
De dood roept olujd vra~en op. lier 1ntwoord 
komt 01tt immer drrccr "' duidoltjk Fen dinit is 
)'f'kt'r tn biedt het funtl11.menr tnt uoo,r. dar her 
11.ardJe leven met ultluopt op de dood, als het laaute 

voor de meos. De dood co de verrij2enis no Juus 
Christus geeft al degeoeo, die met Jezus CbriStu• 
vefboodeo zijn in het geloof. de vaste hoop dat 
o~k hen de verrijzenis wacht. 
Herinneren we ons dat machtiJ;C troostwoord ••n 
Hem: "Wie io Mij gelooft, ui leven, ook al is bij 
gestorveo.• 
Daarom vertrouwen wij de dierbare overledene toe 

un Gods barmhamgheid. 
Jan zal zijo dierbue •rou,.. eo kroderen oier •er· 
geteo, doch ionig aan oos •lter Vader aaobe•elen. 
Vader, io Uw banden, ~•ecl Ik m1jo 11ecst." 

Voor uw gebed en uw medeleven bij 
de ziekte, het overlijden en de be~ra· 
fenis van mijn dierbare man en onze 
zorgzame vader, betuigen wij u onze 

oprechte dank. 

Mevrouw G.M. Rooyakkt>rs- Vaassen 
en kinderen 

Begr.ond. Ani. Broers • Budel 


