
Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt 
en buig mij voor Uw Majesteit. 



Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES FRANCISCUS EVERHARDUS 

SLEIDERINK 

sinds 23-6-'44 weduwnaar van 

Geziena Maria Tijkortte 

Hij werd 21 mei 1897 te Beuningen (Ov.) 
geboren. Hij stierf op 19 januari 1985 te 
Beuningen. Na de Uitvaartmis op 23 janu
ari 1985 werd zijn lichaam begraven op 
het kerkhof te Beuningen (Ov.). 

Na het heengaan van moeder was het voor 
vader een hele opgave om nu alleen zijn 
gezin van 10 kinderen en de boerderij 
op de been te houden. Hij moest als 
het ware tegelijkertijd in het voorhuis 
en achterhuis zijn. Op zijn verdere 
levensweg bleef hem het lijden ook niet 
gespaard. Tonny kreeg een noodlottig 
ongeval en zijn dierbare schoondochter 
Truus werd te vroeg weggenomen. Vervuld 
van geloof en vertrouwen wist hij dit lijden 
met berusting te aanvaarden. Zijn vakantie 
bestond uit werken en voortdurend contact 
houden met de kinderen, klein- en achter
kleinkinderen. 
Beste kinderen, klein- en achterkleinkin
deren, ik ben jul lie allemaal zeer dank
baar voor Jullie hartelijkheid. Jullie hebben 

mijn laatste levensjaren met vreugde en 
plezier gevuld. Jul lie hebben goed gehoor 
gegeven aan mijn wens: "Bedankt en kom 
nog eens gauw terug". Het heeft mij bij
zonder goed gedaan, dat ik bij Johan en 
zijn kinderen een kind in huis was. Spe
ciaal een woord van dank aan Thea, die 
mij vooral de laatste jaren met zoveel 
liefde heeft verzorgd. De boerderij, dit 
plekje grond, was mij zeer dierbaar. leder 
beestje, ieder boompje, iedere steen had 
voor mij zijn herinnering. 
Dierbare vader en opa, het was uw wens, 
daar te sterven, waar uw leven zich dag en 
nacht heeft afgespeeld: op de boerderij. 
Vanaf deze dierbare plek hebben wij je be
geleid naar de kerk, waar je zo gehecht . 
aan was. 

Vader, leef nu verder gelukkig met moeder 
en Tonny. Moge God, onze Vader, je 
belonen voor al je werken en zorgen voor 
ons. 

Voor uw deelneming, ondervonden na het 
overl ijden van onze zorgzame vader, be
huwdvader en Op<} betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Familie Sleiderink 
Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 


