


Dankbare herinnering aan 

Leonardus Reinier 
van Schie 

Hij werd op 8 december 1936 geboren te Noordwijk; 
gaf zijn ja-woord op 2 juni 1964 aan Apolonia Adriana 
Wilhelmina Verhoeven. Uit dit huwelijk werden vier 
kinderen geboren. Zijn hele leven heeft hij veel en 
hard gewerkt. Hij kwam vanuit een bollenbedrijf in 
1978 naar Erica en begon hier een tuinbouwbedrijf. 
Daarna gaf . hij les aan de land- en tuinbouwschool, 
hetgeen hem veel voldoening gaf. Een huisvader die 
voor allemaal ontzettend goed heeft gezorgd. 

Hij trad nooit op de voorgrond; was niet autoritair en 
toch het middelpunt van zijn gezin, want van nature 
straalde hij zichzelf uit. Was stil, rustig, liet zich niet 
van de wijs brengen. Was geduldig, kon luisteren. Je 
kon altijd met wat dan ook bij hem terecht; gaf be
zonnen zijn mening, zijn raad. Hij was een trouwe 
echtgenoot, een fijne vader, een lieve opa voor de 
kleinkinderen, die hij zo graag had zien opgroeien. 
Hij hield van vissen, fietsen en naast zijn werk was hij 
gek met zijn beesten; was de tuin een hobby, alles wat 
er groeide en bloeide. De laatste zeven weken van zijn 
leven heeft hij een ongelijke strijd keihard gestreden; 
heeft veel geleden, klaagde nooit en had tot aan het 
einde hoop. Vrij plotseling gaf hij op 24 juni 1993 zijn 
leven terug in de hand van zijn Schepper. 
Na een Eucharistieviering ten afscheid hebben we 
zijn stoffelijk lichaam op 29 juni begraven op het 
R.K. kerkhof te Erica, waar het rust tot op de dag van 
de Heer. 

"Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden 
Je hebt het als een moedig mens gedaan 
Niemand weet hoeveel je hebt geleden 
Niemand weet wat of je hebt doorstaan". 

Goede God, onze droefheid is niet onder woorden te 
brengen. Dat hij van ons was, daarvoor zijn we intens 
dankbaar. Wil de opstanding aan hem, die op U ver
trouwde, voltooien . Zijn liefde en zorg leven in onze 
herinnering voort. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en nu in deze 
voor ons zo droeve dagen, danken 

A.A.W. VAN SCHI~>VERHOEVEN 
Kinderen en kleinkinderen 


