
Gedenk in uw gebeden de ziel ven zellger 

ALPHONSUS, FRANCISCUS VAN HEESCH 
Weduwnaar ven 

ELISABETH, 1 .uu.11. YAH DEH IOSCH 
geboren Ie Boxtel 26 November 1883, eldaar. 
vooriien van de H.H. Sacramonlen, overleden 
18 Mei 1955 en 23 Mei op hel kerkhof van de 

Sint Petrusparochie bGgraven. 
Lid van de H. Familie, de Voorlplanling des 

Gc loofs e.a. 

Homelvaartsdag, de dag dal kinderen hier voor 
hel eerst U els voedsel 1ouden gaan ontvangen: 
ik had er zo naar verlangd. Ik mocht die dag 
niel mHr beleven. Een dag eerder noaml Ge 
me tol U, hel bouwwerk van het leven was af. 
Hel leven is nu geen raadsel mHr. Een raadsel 
heeft allu me wel eens toegeleken: de men
sen, hun trouw, ikzelf. Wal voor zin heefl het 
voor de mens in het Licht ven Uw eeuwigheid 
na te gaon, wanneer en waarin elk van ons ge· 
lijk had! Dankbaar ben ik God, voor de sleun 
die Gij goweesl bent in mijn verdrlel. Ik weel 
dat Gij Liofde zijl, en dal Ge, als do zwa kke 
mens voor U verschijnt, niet vergeet wet hij 
goed heefl gedaan. Gij, die de mens zelf ge
schapen h•bl, Gij kent zijn ware wezen ook 
achter de soms stugge schijn. Ik heb liefgehad 
de vrouw die Ge me geschonken hebt en die 
ik bij U weer ga ontmoeten; ik heb liefgehad 
de kinderen die ons beider zorgen hadden; ik 
had de armen lief. Bij alle harde werken telt 
alleen de liefde: welnu, ziehier dan de liefde 
die door mijn leven heeft gelopen als een 
gouden draad. 
Kinderen, als ook de Eenheid die Chrislus heeft 
gewenst begint bij het qe1in, dan heb ik geen 
andere wens als deze: wees allen êênl 
Vrienden, en vooral allen die Ik uns heb wel 
gedaan, bid voor mij. 

Mijn Jezus, barmhartigheid. 
Moeder Maria, bid voor mij. 


