
"De ijver voor Uw huis heeft mij verteerd" Ps. 89 

De Heer van leven en dood heeft na 
een korte ziekte gesterkt door het 
sacrament der zieken tot Zich geroepen 

ARNOLDUS KERKHOF 
weduwnaar van 

PETRONELLA CENTEN 
Ruim 50 jaar kerkmeester van de paro
chie van het H. Hart te Westerbeek. 
Begiftigd met het pauselijke erekruis 
• ,Pro ecclesia et Pontlflce" 

Hij werd geboren te Mill 12 juni 1891 
en is van ons heengegaan 30 Juli 1973 
in het Maasziekenhuis te Boxmeer. 
Wij hebben hem te ruste gelegd bij 
zijn dierbare echtgenote op het R.K. 
Kerkhof te Westerbeek, waar hij wacht 
op de wederkomst van de verrezen 
Christus. 

Vader Kerkhof Is In alle rust en vrede uit dit 
leven gescheiden, 'n leven dat hij doorbracht 
in dienst van God en van zijn gezin. Arbeid
zaam zo lang zijn krachten dit toelieten. 
Werken kon hij, zijn ve le levensjaren heeft hij 
besteed met hard werken voor zijn gezin en 
voor de toekomst van zijn kinderen. 
Onvermoeid heeft hij vanaf de stichting van 
de parochie als kerkmeester geijverd voor zijn 
kerk, een bekend beeld, zoals hij iedere zon
dag met de schaal de kerk rondging . 
Dankbaar zijn we voor de financlele hulp voor 
de bouw en instandhouding van onze kerk. 
Met volle recht mag hij de naam hebben van 
"weldoener van de kerk" . 
Dierbare kinderen de laatste wens van uw 
vader zal zeker zijn, dat u allen de vriend
schap en eensgez indheid onder elkaar zoudt 
bewaren, zo zult gij de nagedachtenis van uw 
vader en moeder het beste eren. 

Blijft met uw kinderen voor ons beiden bidden. 
Een voorbeeld ben ik voor u geweest en 
nu met moeder In de hemel zullen wij door 
onze voorspraak bij God met u verenigd blij
ven. Dat ook gij door uw christelijke levens
wandel vrede en vreugde moogt vl nden 1 n uw 
leven. 

Familieleden en bewoners van mijn dierbaar 
Westerbeek gedenk mijner met de bede: 
,.Goddelijk hart, patroon van onze parochie 
neemt hem op In uw grote en eeuwige liefde" 

Hij ruste In vrede . 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven bij het overlijden en de begrafenis van 
onze onvergetelijke vader, zeggen wij U har
telijk dank. 

FAMILIE KERKHOF 


