
In dankbare herinnering aan 

t Bernardus Gerardus van Bon 
weduwnaar van 
Hendrika Catharina Maria Hoogstraten 

Hij is geboren op 6 maart 1919 te Beuningen 
en op 24 november 1993 voorzien van het 
H. Sacrament der Zieken, overleden te 
Nijmegen. Na de plechtige Eucharistieviering 
in de parochiekerk van de H. Alphonsus te 
Beneden-Leeuwen, op 29 november 1993, 
begraven naast zijn beminde vrouw op het 
R.K. Kerkhof aldaar. 

Een hardwerkende en enthousiaste onder
nemer is van ons heengegaan. 
Vele jaren tobde Bernard met zijn gezondheid 
en trok hij zich terug uit het bloeiende bedrijf 
dat hij met groot doorzettingsvermogen wist op 
te bouwen. 

Het vroegtiidig overlijden van zijn geliefde 
vrouw, op 48-jarige leeftijd, nu ruim 21 jaar 
geleden, liet diepe sporen na in het leven van 
Bernard en dat van zijn kinderen. 
Zij immers was het middelpunt van het gezin 
en het allergrootste bezit van Bernard voor wie 
zij een enorme steun was. 
Ondanks deze en veel andere tegenslagen gaf 
Bernard de moed niet op. 

Hij bleef tot zijn afscheid actief met het leven 

bezig en volgde het gehele nationale en 
internationale gebeuren op de voet. 

Vijftien jaar heeft hij nog kunnen genieten van 
zijn nieuwe woning aan de Hogeweg. Daar 
genoot hij van de natuur. In zijn lommerrijke 
omgeving had hij de wandelpaden naar zijn 
kleink inderen vernoemd. 
Evenals zijn vrouw was Bernard een diep 
gelovig mens. Zolang zijn gezondheid het 
enigszins toeliet kwam hij wekelijks naar de 
kerk om de Eucharistieviering bij te wonen. 

Nu is zijn leven op aarde geëindigd. Zijn 
opdracht is volbracht. Bernard kan nu zeggen: 
,,Zie Heer, deze talenten heb ik van U ont
vangen, na een leven vol toewijding geef ik ze 
thans aan U terug." 
Neem nu Uw dienaar op in Uw eeuwige 
vreugde om samen met zijn geliefde vrouw 
voor eeuwig verenigd te zijn. 

Moge zij rusten in vrede. 

Vaarwel Pa en Opa, bedankt voor alles. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens 
de ziekte, na het overlijden, bij de uitvaart en de 
begrafenis van onze vader en opa, zeggen wij u 
hartelijk dank 

Kinderen en kleinkinderen 


