
O~denk in uwe gebeden 
en HH. Communiën de Ziel van Zaliger 

den Heer 

Cornelis Jozef Staffhorst, 
echtgenoot van Mevrouw 

Cornelia Bernardina v. d. Berg, 
President van het Heercn-Collectanten
Collegic der St. Augustinus-Parochie, 

tid der St. Vincentius-Verecniging, 

Rroedermeester der Kevelaarsche 
Processie, 

Lid der Derde Orde van St. Franciscus, 

Bestuurslid R. K. Liefdewerk 
,,Oud Papier" . 

geboren k Utrecht 17 Januari 1854, 
aldaar na het ontvani:en der Heilige 
Sacramenten godvruchtig overleden 
7 Maart 1920 en 10 Maart d.a.v. op 

het R. K. Kerkhof begraven. 
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Ter wille wan Uwe H Wonden, 

o J• zus, onNerm U o ... er de arm• zielen. 
,.0 Jezu9 barmhartigheid, .. 



Van kindsbeen af heeft hij God ge

vreesd, Zijne geboden onderhouden en 

is in de vreeze des Heeren standvastig 

gebleven. Hij was eenvoudig en oprecht, 

wandelde in Gods tegenwoordigheid en 

heeft gedaan wat goed was in Gods 

oogen. Werkzaam en met zorgen heeft 

hij zijne dagen doorgebracht, achtge

slagen op de gangen van zijn huis. 

Dagelijks ging hij gaarne naar den tempel 

en aanbad en ontving aldaar zijn God 

en Zaligmaker. Hij was een man van 

ge looi, vertrouwend op 's Hee ren goed

heid, een voorbeeld van liefde en vol

hardend in het gebed, een vurig vereerder 

van Jezus' H. Hart en van Maria ; jaren

lang ijverde hij voor 's Heeren huis en 

deszelfs plechtigheden, den arme kwam 

l1ij te hulp. Alle dagen had hij den dood 

voor oogen en toen te middernacht de 

stem tot zijne ziel doordrong: .zie, de 

Bruidegom komt, snelt llem tegemoet", 

vond de Heer hem wakend en in gebed 

en voorbereid. 

Dierbare echtgenoote en kinderen, 

stel uw betrouwen op den lleer, bidt 

voor mij en gij, mijn Eerw. zoon, wees 

mij aan het altaar indachtig. 

O Jezus in het H. Sacrament, ontferm 
U onzer. 

300 d. afl. toep. op de overledenen. 

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 
300 d all. toep. op de overledenen. 
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