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JOHAN VAN DER SANDEN 
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Geboren te Veghel 2 april 1902. 
Overleden te Eerde 18 september 1981 
Begraven te Eerde 22 acptomber d.a v 

Geheel onverwachts ging Vader van ons heen: 
gaarne hadden wtj hem nog langer in ons midden 
gehad juist omdat "ij door Z!Jn diep geloof en 
aanvaarding van de dingen van het leven voor 
ons een begrip geworden was. Toch mogen wij 
God dankbaar z~n. dat hij 79 1oar heeft mogen 
worden. Het leven gaat nu verder . . . met 
Moeder. Wij hopen en w• llen proberen voor haar 
'n grote steun te z1Jn in haar verdere leven maar 
vooral 1n deze moeilijke dagen. 
Zoals gezegd was Vader 'n d1apgelov1g man. En 
dit heeft hem geholpen de slagen van het leven 
te dragen. vooral toen zijn eerste vrouw z,ek 
werd en hij maanden lang, bij al het boeren
werk, aan haar z,ekbed zat om u1teindefljk na 
3 maanden alleen met S kleine kinderen achter 
te bllJVen. Na 2 Jaar ontmoette hij zijn tweede 
vrouw en samen groeiend neer elkaar, hard 
werkend op de boerderij en zorgend voor de 
kinderen heeft hij een nieuw gelukkig leven 
opgebouwd. 
Op hoge leeftlJd liet hU de boerderij over aan 
zijn jongste zoon en ging samen met Z1Jn vrouw 
naar het Bejaarden-centrum. 

Daar voelde hij Zich echt thuis en was er heel 
gelukkig. En als doepgelovlg man lag het in zijn 
karakter dikwijls de kapel te bezoeken en te 
bidden. Te bidden voor hen van wie hlJ hield, . 
zijn kinderen en vooral ook zijn kle1nk1nderen, 
voor wie hij de "lieve Opa" was. 
Bij alfe verdriet om ZIJn heengaan toch •. God, 
bedankt voor deze Vader " 

Hij ruste 1n vrede 1 

Voor uw medeleven bij het plotseling overlijden 
en uw aanwez1ghe1d bij de uitvaart en begrafenis 
ven mijn dierbare man, onze zorgzame veder, 
schoonvader en lieve opa, danken wij U harte
lijk. 

B. M. A. van der Sanden-Wekk1ng 
Kinderen en kle1nk1nderen. 


