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Jn Uw gebeden en H. Misoffer wordt aanbevolen 

Nicolaas Petrus Jozef 
van Adrichem 

Echtgenoot van 

1 Willemijntje de Bruyn 

Hij erd geboren 1 maart 1 91 2 in De Lier en is, 
voof ien van de H.H. Sacramenten, in Christus ontslapen 
7 nf.lVember 1957 te • Tilburg en begraven op het 
kedi:hof van de Onze Lieve Vrouwe~parochie te Vught 

/ 11 november 1957. 

Er was groot alarm geblazen en trouw, zoals hij altij 
was, nam hij zijn maatregelen om, als de inspeel 
kwam, klaar te zijn . Hoe weinig kon hij vermoeden 
dat er een ander alarm g_eblezen zou worden en dat 
de 'inspectie die hij zou ondergaan van nog hogerhand 
wu~m~ • 
Er is 'ons één grote troost: wij weten dat hij ten allen 
tijde Viaar was, niet alleen voor de dagelijkse dinge n, 
maar e enzeer voor de eeuwige. Hij was een vir lustus; 
een rechtschapen man die zijn plicht kende en vo"l 
bracht. 
Er was bij hem geen aar;eling, geen twijfel, geen 
laatdunke._ndheid - vast en recht was het pad dat hij 
ging, en ~lies wat hij tegenkwam in zijn leven, pijn 
en smart, vreugde en blijdschap nam hij op als komend 
van God. Moge God bij Z ijn inspectie tevreden zijn! 
Mijn lieve vrouw, nog zo kort was ons geluk en hoe 
hebben wij elkander liefgehad - wat was het leven 
mooi en goed ondanks zorgen die wij ook kenden. 
Laat je liefde niet ophouden en bid voor mij opdat 
ik spoedig kë\n bidden voor jouw geluk! 
Beste Henk, il< was zo graag een goede vader voor je 
geweest. God\ beslis_te anders. Blijf voor mij bidden en 
als je mij één Plezier wilt doen: word een man I D.w.z. 
recht door zee en vol plichtsbetrachting. 
Familieleden, vrl'enden en bekenden gedenkt mij in 
Uw gebeden. 


