
t 
In Memoriam 

ALPHONS LOUIS JOSEPHUS 
VAN OORSCHOT 

echtgenoot van 

Jacoba Theodora Voorham 

Geboren te 's-Hertogenbosch 
op 4 maart 1924 en aldaar over leden 

op 15 januari 1986. 

Toen vader wist dat ziJn z'ekte levensgevaar
lijk was. deed hij alles om het leven te 
behouden, want hi1 hield van het leven. 
Hij hield van ZiJn vrouw, zi1n kinderen en 
van heel die were ld om hem heen. HiJ had 
het leven in al z11n mooie kleuren gezien en 
hiJ had er heel veel offers voor over, om dat 
leven te mogen bewaren. Het liJden werd 
hem niet gespaard Maar toen h1J wist dat 
zi1n ziekte ongeneesli;k werd, kon h1 zich 
op een bewonderenswaardige en grootse 
wi1ze overgeven aan die beslissing En dat 
noemde hi1 geloof ... een zekerheid die 
voor hem nog sterker was dan de dood. 

Vader was een man van groot geloof, Wat 
h1J heel zi1n leven in liturgie en sacramenten 
had gevierd als een geloof in het leven, dat 
mocht hiJ, God dank, bliJven geloven tot 
aan zijn laatste momenten. Geloven werd 
voor hem : al iets zien van het eeuwige Leven 
waarheen hiJ onderweg was. 

Vader was intens dankbaar dat h ij na zijn 
werk nog zoveel mooie jaren had mogen 
hebben thu is, met zij n vrouw, zijn kinderen 
en kleinkinderen. H ij genoot van de mooie 
dingen die hij kreeg. 

De grote veranderingen in kerk en samen
leving maakten hem bepaald niet altiJd 
opt1m1st1sch, maar hiJ raa:...te nooit verb1t· 
terd en probeerde mee te groeien vooral 
vanuit het leven om hem heen. 

In de Sint Jan zag hij een stijl van leven en 
geloven waar hlJ van hield. Eerlijk en devoot 
zonder franie. Het oud-scho lazangertje b leef 
gen1etP.n van mooie kerkmuziek en wij 
mogen met hem geloven dat onze liturgie 
en muziek maar een zwakke afstraling is 
van de eindeloos mooie ruimte waarin hij nu 
is binnengegaan H11 stierf temidden van z1in 
gezin. Voor hem was dat heel zeker ook het 
teken dat h•J nt.J met hen verbonden bl.J~t. 

"In manus tuas Oomine 
commendo spiritum meum" 


