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Wil in dankbaarheid gedenken 

Bernardus Johannes Muller 

Geboren te Glanerbrug op 25 september 1924. 
Sinds 15 februari 1949 echtgenoot van 

Hendrika Gesina Hoogenkamp 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken in de 
vrede van Christus overleden op 24 juni 1994. 
Met een plechtige Eucharist ieviering in de kapel 
van 't Dr. Ariënstehuis te Glanerbrug namen we 
op 29 juni afscheid van hem. 

Nauwelijks had hij met zijn vrouw een nieuwe 
woning betrokken in het Redemptoristenpark 
toen hij afscheid moest nemen van zijn gezin. 
45 Jaar was hij gelukkig geweest met zijn vrouw. 
Heel hard heeft hij gewerkt als bankwerker en 
vele jaren probeerde hij er wat bij te verdienen 
als bakker, het beroep dat hij vroeger had uitge· 
oefend, om zo zijn gezin een goede toekomst te 
bieden. Heel zijn leven draaide om zijn vrouw en 
kinderen. 

Gezelligheid zocht hij enkel thuis binnen de sfeer 
van het gezin. Hij genoot ervan als zondags de 
kinderen kwamen, zoals ook zijn kleinkinderen 
hem na aan het hart lagen. 
Hij had een sterke wil en duidelijk ook een eigen 
mening. Maar tegelijk stond hij ook altijd klaar 
als zijn kinderen hem bij wat-dan-ook nodig had· 
den. Voor zichzelf had hij maar één hobby: zijn 
vogels en dieren. Hij hield nog zo van het leven! 
Daarom viel het hem bijzonder zwaar toen hij 
wist, dat hij niet meer genezen zou van een 
ernstige ziekte. Pas toen hij op eigen verzoek de 
Sacramenten der Zieken had ontvangen kon hij 
zich overgeven in de handen van zijn Schepper, 
naar Wie hij zich op-weg wist . 

Heer God en Vader: wij danken U voor al het 
goede, dat U ons dóór hem geschonken hebt. 
Wil Gij hem nu ontvangen in Uw barmhartigheid 
en laat voor hem de gelofte van Jesus in vervul· 
ling gaan:"Goede en getrouwe knecht: omdat 
gij over weinig trouw zijt geweest, zal ik U stellen 
over veel: Ga binnen in de vreugde van Uw 
Heerl" (Mt.25, 11) 

Uit dankbaarheid voor Uw hartelijk meeleven en 
ter gedachtenis aan mijn lieve man, onze goede 
vader en opa. 

H.G. Muller-Hoogenkamp 
Kinderen en kleinkinderen. 


