
In dankbare herinnering aan 

PETRUS FRANCISCUS MOESKOPS 
echtgenoot van 
Maria Bervoets 

HiJ werd op 21 juni 1908 te Baarle-Nassau 
geboren. Hij ging van ons heen op 

zaterdagochtend 14 september 1974 te 
Baarle-Nassau. 

Op woensdag 18 september hebben wij hem 
vanuit de kerk van Onze Lieve Vrouw van 
Bijstand naar zijn laatste rustplaats op het 

parochiekerkhof gebracht. 

De levensavond was voor deze goede echt· 
genoot. vader en opa nog maar net lngetre· 
den. 
Na een leven van grote inzet voor zijn gezin 
en bedrijf was hij nu heerlijk gaan rusten 
met zijn vrouw. Een nieuw leven werd voor 
hen balde geopend. Veel te kort, zeker voor 
onze menselijke berekeningen, heeft hij dit 
leven mogen smaken. 
Ineens. als een donderslag btJ heldere he· 
mei, werd deze sterke man geveld door een 
door ons allen zo gevreesde ziekte. In het 
begin schonken wij elkaar nog hoop. Maar 
van lieverlee kwam de onzekerheid, de twijfel 
op ons af. We moesten laren leven met de 
zekerheid dat zijn ziekte op de dood moest 
uitlopen; toch heeft zijn dood ons verrast. 
De dood Is en blijft een mysterie voor ons. 
Het zicht hierop legt bovendien In sterke 
mate beslag op ons, misschien nog meer op 
de naaste kring rondom da pati6nt dan de 
pat11int zelf. Zij die in leven blijven, worste· 
len soms meer met de dood, dan degene 
die het onmiddellijk aangaat. 

Een goede mens is van ons heengegaan. 
Het goede was er bij hem niet zomaar. Het 
werd hem geschonken door de Heer van 
Leven en Dood . HIJ geloofde in deze Heer. 
Tot vlak voor zijn dood bleef hij met de Va
der i n gesprek. Vanuit ons geloof zeggen 
wij als Christenen 
"Dit gesprek gaat nu door van aangezicht 
tot aangezicht". 
De dood was voor hem een bevrijding en 
wel in dubbele zin 
Een bevrijding van de pijn maar ook een 
bevr:jding zoals Jezus Christus dat bedoelt . 
De dood is immers tevens opstanding. 
Beste moeder en kinderen. vaak valt het niet 
mee om met woorden alles te zeggen. maar 
Ik ben Jullie ontzettend dankbaar geweest. 
voor alles, wat Jullie voor mij gedaan en 
betekend hebben. 
Blijf elkaar ook nu van hart tot hart nabij 
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Voor uw blijken van chrlatelljke deelneming 
en medeleven d•nk1 u 

de famllle Moeskops-Bervoeta 


