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Gedenk in Uwe godvr. gebaden de ziel van zalige r 

den Heer 

Johannes Bernartlus Maria van Besonw 
gebo,..n te Kutsoeuve 7 December 1901. overleden, 
~ oorzien van de laatste H.H. Sacramenten, te Losser 

11 Sep~l943. 

Met bowo"derens..vaardig geduld en onderwerping 
aan Gods H. Wrl nam hij uit Chrtstus hand de" 
kelk aan van een smartvol en langdurig ll)don, welke 
hij tot den laa tsten druppel geledigd heeft ; ze lfs 
op de splls van zij n Calvar·iabtt•g kwam geen 
klacht va" zijne ll'pen. Werkzaam en met zor·g•n 
heeft htj zijn dagen doorgebracht. De hom toever
trouwde tuk heeft hij getrouw vervuld. H•) ging 
geheel op in do toe • .-jding van z.)n gozrn, zojn trots 
en Z•Jn v ... ugde, waa""aan hij een voorbeeld gctf 
van doopo godsdionsllon en wolk hij aoordrenkte 
van don echt chr-stelojken geest. Z·Jn grootste ge
noegen was het te z.jn in den fam•laek.dng om
ringd van vrouw en kinderen. 
Daarom mogen zijne kindoren zich verhofren om 
hom te prljze" en God te danken, Die een zoo 
zorgvollen en goeden vade r hun geschonken heeft. 
Hrj was een vurig Ma rlaklnd, de Zaterd•g was zijn 
Morladag. Toon nu Maria, dat GIJ zijne Moeder zijt. 
Inniggeliefde ochtgenoota, zoo gaarne h~d ,k nog 
jaren mot U ons hu•se:,jk geluk gedeeld. Troost U: 
•k zal voor U en onze kindaren bidden : bewadr 
ze m d• vreell des Heeren, opdat we elkaar eens 
weerzien om niet meer gescheiden te worden . 01e 
gedachte ac~>onke U bemoedrging en kracht en 
he!pe onze k1nderen in Jeven en streven zich onzer 
waardig te toonen. 
En gij, mijn geliefde kinderen. dit ééno wtl ik u 
hog zeggen; ,Al wat gij van mij gulenen gelaet'd 
heb I, dool dat en de God des v•·edos ui met u zij n". 
Dierbare moeder, &choonmoeder en bloedvarwanten 
dank voor uw wbrme genegenheid j gedenk mij in 
uw gebod . Eerw. Zusters, yedenkt m jIn uw H. af
zondering. En gij Eerw. Heerbroer en Heeroom. 
weest mr) dan het a:taar des Hoeren Indachtig. 
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