
Tot vroom aandenken aan 

DE HEER 

Alexander Josephus BRIL 
Weduwnaar van Mevrouw 
Maria Cornelia DE LIE 
Echtgenoot van Mevrouw 
Nelly VAN BIERVLIET 

lid van de Krislelijke Bond der Gepensio
neerden. Luitenant N.K.B. Pol1t1eke gevangene 
1940-45. Vereerd met de medaille van de 

Gewapende Weerstand. 

Geboren te Zandvliet op 23 februari 1899 
en godvruchtig in de Heer ontslapen te 

Brasschaat, in de kliniek De Mick, 
op zondag 21 september 1980. 

Gesterkt door het H. Sakrament der 
Ziekenzalving. 

Wij bidden U dat er niets van dit mensen
leven verloren zal gaan, dat wat hij geleefd 
en gedaan heeft ten goede zal komen aan 

deze wereld ; dat al wat hem heilig was ge
eerbledigd mag worden door de mensen 
die na hem komen, en dat hij in alles waar
in hij groot is geweest tot ons mag blijven 
spreken juist nu hij gestorven is. 

Wij bidden U dat hij voort mag leven in zijn 
kinderen, in hun hart en in hun levensdurf, 
in hun gedachten en in geweten. 

Dierbare echtgenote, wij hebben samen 

goed en schoon geleefd. Ik dank God dat 
ik met u door het leven mocht gaan tot de 
laatste. moeilijke stap. 

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, gij 
waart mijn geluk en mijn trots, van u allen 
hield ik evenveel, ook gij hield van mij. 

Zorgt samen voor oma en leeft en bidt zo
als vader het u voordeed. 

Voor uw gebed en blijken 
van deelneming danken U 

Mevrouw Alexander BRIL. 
geboren Nelly VAN BIERVLIET, 
De Heer en Mevrouw Louis BRIL-KOCH, 
kinderen en kleinkinderen 
De Heer en Mevrouw Frans BRIL-AEYNAERTS 
kinderen en kleinkinderen, 
De Heer en Mevrouw 
Jos WEZENBEEK-GANSEMANS en kinderen, 
De families BRIL, DE LIE, VAN BIEAVLIET, 
BRIL, ADAIAENSSENS en GANSEMANS. 
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