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Daar hij God we lgeval l ig was , we r d hij bemind, 
vroeg voleindigd, heeft hij vele jaren bereikt. 

W ijsh . 4 
H ij heeft zijn levensopdracht ve r vuld, hij is naar 

huis gegaan, naar Vader in de Hemel , onverwacht , 
maar niet onvoorbereid. Neen, God was voor hem 
geen vreemde : bij zijn drukke arbeid vond hij steeds 
tijd voor de Heer : een eenvoudig diep geloof heeft 
zijn leven doordrongen. Wij vertrouwen dat Chris
tus in hem zijn leerling heeft herkend : het goed
zijn van de Heer trachtte hij door te geven, thuis 
en in heel de wijde omtrek. 

Maar juist omdat hij in al zijn eenvoud zo goed 
was , is zijn heen gaan voor ve len zo smartelijk. A l
len die hem mochten ontmoeten, hielden van hem 
om zijn opgewekt karakter , zijn meevoe lend hart. 
Velen voelen dit heengaan als een pijnlijk gemis, 
doch wel heel bijzonder zijn toegewijde echtgenote. 
voor wie hij alles was en zijn enige zoon die h ij 
met hee l de zorg van zijn hart omringde. 

Doch , Heer , Uw wil geschiedde, als Gij hem maar 
gelukk ig maakt . 

Laat ons bidden het gebed dat bij de communie 
in de kerk werd gebeden, terwijl hij van ons heen 
ging : Almachtige, eeuwige God , aanvaard onze ge 
beden en ons offer en moge, op voorspraak van 
Maria onze Moeder, door Uw overvloedige genade, 
in de Hemel al onze namen opgeschreven worden 
onder de roemrijke naam van Jezus. Amen. 


