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.Jt-<:ZL!s l\lAHIA _IOZt-<~F. 

Bid voor de ziel van zaliger 

AR N 0 L D A N SE M S, 
.1 :cnovt van 

CA THARI~A BU L. 
D~ •erled e ~er geboren te Wag 

berg 31 1)'- •• <40 en ovcrteec... te Tegelen 1.5 I 
IIJII, tijdig gc:ttcrkt door de 1-J. H. Sacramenten. 

ln ûe vrcczc: cle:s Hccrcn opgc_..oed, w;.t, hij tic 1r 
zï:ne oprechte KO<hvrucht en \'romen levenswandel 
voor ~llcn een stichtend \'OOrl>ceJd Zijuec:çht,~.tenoote 
~tond hij trouw ter .z:jj,le en voor 1:i_i11e kinderen wn 1 

hij een Lor~vuldige ''ader - hij heeft al de gangen 
van zijn hui"' W<tt4fäcnomen en zijn brood niet iu 
ledigheid gegeten. .Prov. 3o. 

De .A!.f.rt,.l,roedersch<tlJ der H. Familie te Hre:J 
verliest in hem een harer trouw~tc lcdcn. 

llcproe\ ing bleef hem niet gespaard ... eeue n 
genee .. clijke tiektc nam zijne lcrachteu bn~ 
\\·eg benauwdheden en pijnen werden zijn d 
rlO<"h alle• heeft hiJ als •olgeliog "~n Chro•• 
met geduld a~dr •• ,cn. \·urig Z!'l)t hij uit Jl:t:\r en 
dood ali naar een reddenden engel. Zijn e.u lf' 
Vf'X ende naderen, "erlan.-de hij de T roc.."tmiddc 
der H. Kerk Ie ontvangen en "~chue met een 
'"''t gemoèd ht:t tiude zajner loopbaan af. Hij !UI f 
op een \'riJd:tir:llotiiiÎ d.tl ten drie ure::. zacht en kalm 
ja gelu~kig. omd>t hij wel geleefd had. 

Dierbare C:\:ht..:enu<)h:, kim.lerc:u ~n kleinldndcr u 
weent niet gelijk zij dit goeno hoop hebben. 1 I hes.. 4· 
U dankend vuor uwe .zorgen, bid ik u, dal ~ij 111ijnc:r 
stccd~ indnthciy lJliift- mijn voorbeeld 11:1,Volgt en de 
God des vrede, zal ... teeds met u zijn. 
11fi}'u 7,,1ur, ~;,,rmltartitrluid, 100 d. <411. 
/cd fitart ,._", l/,"-u,. 'i.(lÇt'.~t mi.i" /uil. :cod. :\ti 
H. ]t>e~ flri , dr.h. 11. lf,,,..f, lt~l t-·ooro11s. tcot.l.-.11. 


