
Ter herinnering aan 

Johan Slegers 
weduwnaar van 

HENDRINA BRESSERS 
Hij werd geboren te Nuenen op 2 augustus 
1906 en overleed na voorzien te zijn van 
de H. Sacramenten der zieken op 7 okto
ber 1984 te Nuenen. 
Hij was drager van de eremedaille in goud 
verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau. 

Een sterke wil en een sterk gestel stelden 
hem 1n staat een arbeidzaam en onder
nemend leven te leiden tot op het moment 
dat zijn gezondheid hem toch in de steek 
liet. 
Hij was meer dan veertig jaar getrouwd 
met Drien. ze stichtten samen een mooi 
gezin, maar hij moest haar en een van zijn 
kinderen te vroeg afgeven 
Tot aan zijn pensioen heeft hij met hart 
en . ziel . gewerkt voor de boerenorgani
satie. Hij drukte zijn stempel op "het pak
huis", maar beleefde hierin ook zijn teleur
stellingen. 
Later had hij het geluk nog jaren gezond 
te blijven en was actief voor de ouderen, 
waartoe hij zich aanvankelijk met moeite 
wilde rekenen. 
Ook in die tijd mocht hij genieten van een 
goede en gezellige verzorging. 

Tot het einde toe ondervond hij een warme 
belangstelling van zijn familie en vele 
vrienden. 
Zijn kleinkinderen hadden een bijzondere 
plaats in zijn hart. Aan de oudsten kon 
hij uren vertellen over zijn belevenissen, 
voor de kleinsten was hij een grote vriend, 
Zo wordt een leven geleefd met perioden 
van geluk en voorspoed en momenten 
van diepe droefenis. Dit was een mooi 
leven. 
Wij, zijn kinderen. mogen blij zijn met een 
vader die ons met zijn voorbeeld de weg 
wees naar arbeid en gebed. ons met raad 
en daad bijstond en respect toonde voor 
onze zelfstandrghe1d 
Moge God dit rusteloze leven belonen 
en hem verenigen met zijn geliefden. 

t 
Voor uw belangstelling en medeleven be
toond bij het overlijden van onze lieve. 
zorgzame vader en opa zeggen wij u har
telijk dank. 
Kinderen en kleinkinderen. 


