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Wil In uw gebed gedenken 

BERNARDUS HENDRIKUS MOLEMAN 

weduwnaar van 

JOHANNA MARIA TANKE 

Hij werd geboren te Deurningen op ~ novem
ber 1894 en overleed. gesterkt door het Sacra
ment van de Ziekenzalving. te Hasselo 
(Deurningen) op 4 februart 1987. Hij werd 
begraven op het parochiële kerkhof te Deur
ningen op 7 februari 1987. 

De Oud-Testamentische zegen-bede Is aan 
hem vervuld: 'De God van Abraham, de God 
van lsaäk en de God van Jacob zij met u. en 
brenge zijn zegen in u tot volheid; opdat gij de 
kinderen van uw kinderen moogt zien tot In het 
derde en vierde geslacht .. .' Opa Moleman Is 
oud. zeer oud geworden. Klein van postuur en 
bijna tot het laatst heel helder van geest, was 
hij zolang hij kon. actief en hulpvaardig: 
stilzitten was er niet bij . Min of meer bepaalde 
hij het dorpsbeeld en zeker ook het beeld van 

de parochie. want zolang hij kon. ging hij trouw 
naar de kerk. Onderweg daarheen en op de 
terugweg onderbrak hij graag zijn wandeling 
voor een praatje met Iemand van zijn vele 
vrienden en bekenden. 
Hoe gelovig hij was. bleek nog op zijn sterfbed . 
als hij, hoe verzwakt ook. poogde mee te 
bidden en een kruisteken te maken. 
Graag had hij zijn kinderen, klein- en achter
kleinkinderen om zich heen en zij waren alle
maal even gek met Opa. De vele zorg die hij 
tenslotte dag en nacht nodig had, heeft hij tot 
het allerlaatste toe thuis mogen ontvangen en 
dat was hem een grote troost. 
Laat ons bidden: Heer. wees uw d ienaar 
Bernhard genadig. Moge hij. door uw barm
hartigheid, met moeder herenigd, voor altijd in 
uw vrede leven. 
Maria. Troosteres der bedroefden. wees altijd 
onze Voorspreekster. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en uw 
deelneming na het overlijden van onze vader. 
groot- en overgrootvader. danken wij u harte
lijk. 

Kinderen. klein
en achterkleinkinderen 


