
Gedenk in Uw gebeden onze dierbare 

ANTOON DEBAST 
echtgenoot van Jacoba van Rossum 

Hij werd op 31 maart 1904 te Wamel geboren 
en is na tijdig te zijn voorzien van de H. H. 
Sacramenten der zieken in Huize St. Elisa
beth te Beneden-Leeuwen op Paaszaterdag, 
25 maart 1978. van ons heengegaan. 

Zijn lichaam werd op 29 maart op het R.-K. 
kerkhof te Wamel aan de aarde toevertrouwd, 
alwaar het de glorievolle verrijzen is afwacht. 

t 
" Ik heb vele stormen getrotseerd om weer bij 
jull ie te komen, maar deze storm was mij te 
machtig. God heeft beschikt, ik mag nu bij Hem 
uitrusten." 

Paaszaterdag was nog maar amper begonnen 
of hij meerde zijn levensboot voorgoed af. Deze 
afmeerplaats, wij twijfelen er niet aan, was reeds 
lang aan hem bekend. Op de man af heeft hij 
zijn kansen opgevraagd. zijn positie bepaald en 
zijn conclusies getrokken. Zo was hij en geen 
sterveling kon hem er meer van afbrengen. 

Hij regelde zijn zaken, overlegde met eenieder 
en toen hij het zijne gedaan had. koos hij be
wust voor een koers naar zijn aardse afmeer· 
plaats in Beneden-leeuwen. 

Tot hier voeren wij allen met hem mee; vanuit 
hier gi ng hij al l een verder. 

Zijn goedheid en toewijding kende geen gren· 
zen. Hij sprong in de bres voor moeder en de 
kinderen, maar wilde hi erover nooit horen, om· 
dat hij dit als zijn l evenstaak achtte. 

Dit dwingt ons respect en onze diepe dank
baarheid af. 

Terwijl wij een nieuwe aardse lente ingaan. 
houdt Gerard de poort reeds open om zijn va
der in de eeuwigdurende hemelse lentesfeer 
b innen te laten en hem verder te vertroetelen, 
daar wij dit niet meer kunnen. Wij zul len vader 
missen, maar troosten ons met de gedachte, 
dat dit tijdelijk is en dat wij hem eens zullen 
weerzien . God wij danken U, dat wij zo een 
man in ons midden mochten hebben. 

Wij bidden nu voor zijn zielerust. 


