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Het land is dulater, Heer, dat om Uw 
woning ligt 

en tastend moet de weg gevonden, 
gemeten; 

wat me".cn &dm van Uw geheimen 
weten 

onthult nos niet een rimpel nn Uw 
aansnlcht. 

(Aibert Kuyle.) 

BERENDINA ALBERTA MARIA 
BOUWMAN 
echtgenote van 

JOHANNES HUBERTUS LOUIS BESSEMS 

Zij werd seboren te Lotser (0.), 5 
februari 1914, en overleed te Cadlor 
en Keer, 3 juni 1973, voomen van 
het Sacrament der :r.leken. 
Haar lichaam werd begraven op bet 
parochlekerkhof, 8 juni d.o.v. 

Van nature was zij blij en vrolijk. Een kleine 
attentie waa voldoende om baar selukkig te maken. 
En juut bij het ervaren van sewone menselijke 
goedheld kon zij zo dankbaar zijn. 

Plottelins kwam voor haar het einde. "Zie, Ik 
ata voor de deur en klop aan". Weer opnieuw 
hebben wij erveren hoe broot een meJUenleven 

is. Wat beden is, is morgen voorbij. 
De dood doet ons zo zinloos aan. Hü moest er 
niet zijn, maar hij is er onontkoombaar. Uit bet 
leven kunnen wij de dood niet wegdenken, in het 
drukke straatbeeld hcdt bij rün plaats. Hjj it 
alledaags als de liefde, maar ook even my•terieus 
als de liefde. 
Louis, ik heb je all..,n moeten achterlaten . Voor 
jou is mijn onYerwac-hte dood un zware bepr~ 
ving. God is liefde I Moge ons geloof in Coda 
liefde en barmhartigheid ons vrede seven, de vred• 
van God, die alle begrip te boven gaat. 

V oor Uw zeer gewaardeerde blijken van deelne· 
ruing onden·onden bij bet overlijden en de begra· 
fenis van haar die ons zo dierbaar wae, betuigen 
wij U onze oprechte danlr.. 

Moge God U daarvoor zegenen. 

J. H. L. Beeseme 
Familie Bouwman 
Familie Be.sems 

t t De plechtige zeswekendlenst zal gehouden 
t worden op tondag 29 juli 1973 om 11.00 uur 

in de parochiekerk van de H. Kruisverheffing te 
Cadier en Keer. 

L. Hecuec:bea. Cadier ea K.r. 


