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echtgenoot van Aleida Johanna Duenk 

Hij werd geboren te Baak op3 maart 1900. 
Hij is plotseling overleden op 11 oktober 
1983 te Baak. Hij is begraven op het R.K. 
kerkhof te Baak op 15 oktober d.o.v. 

"Nu laat Gij, o Heer, uw dienaar gaan in 
vrede naar uw woord". (Lucas 2,29) 
Met Simeon uit het Evangelie mocht vader 
dit van harte zeggen. Hij is in alle rust 
heengegaan in de vrede van de middag
slaap van die laatste dag op aarde, bijna 
ongemerkt voor zijn dierbare vrouw. Plot
seling was het. maar voor hem niet 
onvoorbereid en ook niet voor haar met wie 
hij zoveel jaren, in alle trouw, lief en leed 
had gedeeld. 
Zij hadden samen rustig gepraat over de 
dood. Zij waren dankbaar voor de mooie 
jaren samen maar in groot geloof aanvaard
den ze, dat wij hier op aarde geen blijvende 
woonplaats hebben. 
Van een levensavond, waarbij alleaktiviteit 
minder wordt, was eigenlijk bij hem geen 
sprake. Het is hem vergund geweest 
geestelijk en lichamelijk tot het laatst aktief 
te zijn en vol belangstelling voor de familie, 

de zaak en de hele omringende wereld. Hij 
had hard gewerkt voor zijn bedrijf, de 
houtzagerij. Met een gerust hart heeft hiJ 
het aan zijn zoons overgedragen. 
Zijn zorgen gingen, behalve naar zijn gezin. 
ook uit naar de noodlijdende medemens. 
Als lid van de Parochiele Caritasinstelling 
(voorheen Armbestuur) heeft hij menigeen 
met raad en ook metterdaad bijgestaan. HiJ 
was een sociaal bewogen christen. Op 18 
mei 1972 werd hij ook hierom onderschei
den met de Pauselijke onderscheiding: 
"Pro Ecclesia et Pontifice". 
Droefheid is er bij zijn dierbaren om zijn 
sterven maar ook dankbaarheid dat hij zo 
lang bij hen mocht zijn en in de vrede van 
Christus, de Heer, mocht overgaan naar 
het Eeuwige leven. 

Voor Uw blijk van medeleven, betoond 
bij het overlijden van mijn lieve Man, 
onze Vader en Opa zeggen wij U allen 
onze hartelijke dank. 

Fam. Veenhuis 




