
Bid voor 

Bernardus Antonius Westerik 
echtgenoot van 

- Maria Antonia Schasfoort 
De dierbare ove rledene werd geboren te 
De Lutte 22 Jan. 19JO e n is na voorzien te 
zij n van de H.H Sacramenten der Stervenden 
overleden in R,K. Ziekenhms te Oldenzaal 10 
Febr . 1949 . Zijn lichaa m wer d begraven 14 
Febr, do v. op hetR.K. Kerkhof te Denekamp. 

Men zegt wel eens van iemand. om 
diens goedheid te kenmerken , dat hij "geen 
vlieg kwaad doet". Zo 'n man nu was de 
overledene. Hij was een en al goedheid en 
gemoedelijkheid. Kwade bedoelingen war en 
hem vreemd, hij stond eerlijk tegen over een 
ieder en was een wee'de voor zijn omgeving. 
Hij nam het leven eenvoudig op, zag het van
uit een gelovige gezichtshoek en leefde h e t 
l evreden, Er ging een r ust van h em uit. 
Zelden zagen we een man, zo vo lep in ' t leven 
staande, zó s terven. Zijn over gave ve rbaasde 
ons en we voelden ons klein bij zovee l geloof 
en grootmoedigheid. Zijn enige zorg ging 
toen uit naar zijn dierbare vrouw , die beider 
zor g voortaan allee n zou moe ten dragen. En 
toch zei hij in d e schemer van d e eAuwigheid 
"dat h e t goed was wat God deed", als om 
zijn vrouw te trooste n . 

W e zijn e r van overtuigd dat hij is ingegaan 
in een beter ]even en dat is een troost ge
vende overtuigin g , maàr toch bewust van zij n 
tekorten vr oeg bij om d e gebeden van zijn 
vrou w, familieleden e n zijn meelevende buren. 

Laat ons daarom bidden. 
Heer Jesus, die uw dienaar Eer nardus door 

uw kostbaar Bloed hebt vrijgekocht, wij sme
ken U, dat Gij in hem n:ioogt voltooien, wat 
Gij in hem begonnen zijt, opdat hij die met 
U is gestorven ook moge delen in Uw glorie, 
Amen, 


