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Na een Eucharistieviering uit dank
baarheid voor dit rijke leven in de 

Parochiekerk te Glanerbrug, hebben 
wij voorlopig afscheid van hem geno

men op 30 juli 1984. 

+ 
Goede God en Vader, WIJ zI1n U dank
baar voor het lange en rijke leven van 
onze vader en grootvader in ons mid
den. Hij was een liefhebbende echt
genoot en een zorgzame, ijverige en 
hardwerkende vader voor ons, zijn 
kinderen. Hij was een vroom mens, 
die zijn kracht vond in het gebed. 
Veel jaren bestond zijn leven in lief
devolle zorg voor moeder: dat was z'n 
levensinhoud, altijd vol liefde en aan
dacht. Hij was 'n vredelievend mens, 
die het goede van medemensen wilde 
zien en waarderen en die geen voor-

oordelen kende. Na de dood van moe
der, was zijn levenstaak voltoo id en 
verlangde hij haar te mogen volgen . 
Goede God; U hebt hem dat nu gege
ven . Wij gunnen hem de Vrede, die U 
hem zult geven. 

Zijn leven wordt getekend door het 
gedicht van G. Gezelle : 

" Moe en helemaal versleten zat en 
zuchtte ik jarenlang, om weer los, 
en van de keten vrij te gaan, 
de vrije gang. 
Los en vrij dat werd ik heden, en 
hetgeen ik het meest ontzag, 't gaf mij 
oud en stram van leden, weer de jonge 
vrije dag. 
Al die sterven zult, onthoud het: 
't leven is een blijde baan, maar alleen 
voor hem, die houdt het sterven in 
zijn oogwit staan. 
Leeft en leert dus allen sterven, 
gij die groot zijt en die kleen : 
gij , die waar geluk wilt erven: 
écht geluk is er maar één." 

(G.Gezelle) 

Heilige Maria, Moeder van Jezus 
Christus en onze Moeder, bid voor 
hem· en voor ons allen. 


