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Hv wer :1 geborr.n on Losser op de feestdag •an 
tie H, Tb4111!tla 3 oktob'!r 1922 Onverwacb: 
stiert hl) 111 het Dmkelzrekenhuis te Loas~r op 
~ond<111 14 JU.1 1974, nog gesterkt door hot H. 
Oheth:U. V1-uu11t de parochieke.rk van da H M~r
tinus b~uu .... n zi.Jn die1baren tlJll lich.;:im t'lr 
rustA gelegd op het Kdtholiek kerkhof te Loss•u, 
in ytrlov1g vt.-rttOU'Nen op de HAer van lev~n 
en "P•tanding. Dat was op woar.sdag 17 ju i 1974 

Vee~ IE' vroeQ - naar onze me-ni::ig - eo onver· 
wacht riep de Hc..11r van het la11'"=u z11n dienaar 
jooa1.11e• op. Zo graag hadoe:. W'd hem rl<.>U 
Jitrttn ui ot.1 midden geh".'ld. Zt;o 1aak op aarde 
was • al badd"n i1ch smàs geruim~ 111d emoe 
kwalen nang"kond1gd - nog «l\I ::tet voltooid 
Mogen WIJ or.1 mot h~m gelovi:, ncr.ren op d~ 
Heer . De nmdselt, .·.t'ike Hij ons op.t-g!, z.uUttn 
eens ontJlu1urd worden. 
Voor onze oeaiorvtrn aterbaren, eu vor.ir çud 
en )eng huu op aar de, verhest r-. et leven 1eder'l 
t.1n. als httt oe•n U1tz1cht heefr: Een uitzicht op 
hfllt leven hierna 
En dat ll 1u1$t, waarom Christus • egt: Ik ben du 
v.:irrtJt.Puis tln h.-t leven, Wio m Mij ç9tl.Jo!t, 
zal :!)ven, al is hij ook gestorven. En iodor, du~ 
lF:f:{t en in M1J gelooft, 'ZaJ niet sterven in aou
w1uhia1J. 
Zo vieron WIJ Ja Euchdristie, dankze-g~ing aan 
Cod b1j h~t t1f"chE·1d vao iernd:~d. ai~ ow1 zo 
d1erbaiu was. E11 NOrdt:a i,.--lij gi:;..=::t~rlct door hoc 
L1chum vau d" Heer, die 9e1egd heetl: W1a 
van dit Brood oei, z,1t )~ven in eeuwtgheid 
Vouw uw hauden 1a mdcè.:c~oc~heid, maar ook 
u1 ()t/Grga"e en verirc.uwe[J. 

Heu Jezu.t, oeef hem ae eeu?1ige r uat. 

Voor uw blijken v"n m..-deheven biJ het heen. 
gaan van mijn lieve man, on.:e zorgzame 
vader f!n opa, •n de laa1a:e eer aan hem be. 
we ze-:i. zijn wij zeer dankbaar. 
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