
De engelen 9eleiden naar het Paradijs 
BERNARDUS HENDRICUS PELSTER, 

echt9enoot van Gaiena Suso1111a Vrieliak. 
Hij werd 28 juni 1900 te Deurningen 9eboren. Na 
een korte ziekte heeft de Heer hem tot zich 9e· 
roe~n op 10 mei "62. In afwachtin9 op ons al· 
Ier verrijzenis hebben wij hem be9ra ven 14 mei 

1962 op het r. k. kerkhof te Deurnin9en. 

11
ln het Huis v~n mijn Vader zijn v•I• woningen . 

Ik 9a er h"n om u een plaats te bereiden". Dit 
Hi de H"r tot zijn lurlin9en voordat Hij ten 
Hemel opst"9. Zij wisten toen al dat er in de 
hemel alleen maar plaats is voor vreu9de en 
blijdschap. 
Vader is zich dit ook bewust 9ew"st, vooral 
vanuit zijn d19elijks werk. Steeds wist hij de 
mensen die aankwamen, op hun 9emak te stellen 
en hen met "n geestig en vriendelijk woord bij 
hem thuis t• voelen. Hij kende het 9 e luk van een 
fijn huise lijk leven en vanuit zi1n diep9elovl9 Ie· 
ven hoopte hij dat de Heer ook voor hem een 
mooie plaats zou bereiden. Vandaaruit heeft hij 
zijn ziekte een mannelijke en christelijke rust in 
blijdscha p 9edragen. "Wij vra9en U Hoer, geef 
hem de eeuwige rust voor zijn trouw en liefde 
voor U11

• 

"Moeder, zus e n kinderen, ik ben u geweldig 
dankbaar voor al het mooie dat ik van u heb 
mogen ondervinden, vooral in de laatste maand 
van mijn ziekte. Ik had gru9 no9 eni9e tijd bij 
u gebleven, maar de Heer hHft het anders ge· 
wild. Zijn wil zij altijd geprezen en daarom hoop 
ik ook, dat u die kunt aanvaarden. Moge Hij u 
de kracht 9even mijn heengaan te dra9en. Ik Hl 
Hem vragen u steeds bij te willen staan, totdat 
wij elkaar in volle vreugde weer mogen zien in 
zijn heerlijkheid. 

Hij ruste in vrede. 


