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In uw gebed wordt bijzonder ~anhevolen 

Antonius Hermanus lsidorus 

Lotgerink Bruinenberg 
eebtget~oot \ '4û Maria Jolaauoa Aaruiok.bof 

Jlij overleed tenge,·olge 'an een tragi~eb onge\al op 
31 au~u"'ltl" 1975 op :52-jarige leeftijd. Jlij i<> hegra· 

ven ·l 5eptembor op het kerkhof to Saa~vcld. 

MidrfE'In in bet leven wordcn wij plot:>eling gecoo

frontcrrd wet. de tlood. Iu onze tijd van rmelverkeer 

is dat nog weer waar dan vroeger, da~elijks leMu .,.,·ij 

van ongelukken maar ook van hartinfarcten. 

Hij repte zich op zondagmorgen met zijn gezin naar 

do kerk • en toen gebeurde bet: ee.o ongeluk maak

te eeu eiud aan zijn leven. 

En wij vragen weer: waarom? In de Schrifturen van 

bet Ondc \er boud. noeg Job al naar de oonuk van 
al de cllcncle op urde en altijcl blijft clie vraag ons 

ook k.,.,ellen. 'fsar wij wetl!tn dat wij boigen moeten 

niet "'oor het uootllot, maar voor het einde, dat komt 

op een door (.;od bepaald uur. En zo weten wij: bij 

beeft zijn eintldoel l>ercikt. ûju Joopbaan volbracht 

ook: al badtien we hem nog zo grug bij ons geUou· 

den. 

Zijn echtgenote treurt om bet verlies van zulk: ren 

beste vcn.taodig:e lieve man en niet winder de kin· 

deren die bun vaJ.er zo zullen blijven J.UÏ!s~eo. En 

toeb moeten wij zeggen, ook al kost bet pijn en smart; 

Heer Uw wil geschiede •Wij berul:ten• en Gjj zult ons 

sterk waken om dat te knnuen. 

En zo tegt 7.ijn zorgzame vrolt,...· : •• Een gToot leeû is 

over ons buis gckomon ' '"ij treuTen in diepo rOllW, 

maar niet zoals mensen, die geen hoop hebbe n want 

on !i lo\ en is Cûristu:s eu ou~ loterven is een jlewin. 

Ik beu de V"f!lnij7:enis en het leven, zegt dt llrf'r; 

wie in \(ij gelooft zal leven ook al is bij go~ ton en. 

Eu zo willen wij, vtt .. ler, uw voorbeeld "au di€>p ge· 

lovig mens op aaTde volgen en ,...•ij weten dat wij 

eem; met u samen vMenigd worden iu C"f'n ecuwig 

blijvend geluk. \nnuit do plaats waaT gij nu ûjl, kunt 

gij \'OOr ons torgen eu bit.hlen bij de Vader: "'~ ij znl· 

Jen ll"'~ a.ardso tcgonwoordi~heid Jlij nlij k mÎfificn manr 

nw ~tcun zal ons bcgcJoidt•n door om. vcrder leven. 

Heer, gcoC hew de eeuwige rust o.n het eeuwige licbt 

verlichre bew, dat bij moge rusten iu vrede. 

Voor uw deelnemin~ en oprecht medeltheo bij het 

plotselinJ!: overlijden van mijn dierbare marl en onze 

lieve papa, betuigen wij u o»M bartelijk dank. 

'L J. Lotgerink Hruioonberg·Atuninkhof 

en kinderen 


