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Chris, leef eeuwig in Gods Vrede l 
Door duisternis bedrogen, ontnam God ons 
door 'n droevig ongeval onze dierbare Zoon. 
Broer en Zwager 

CHRISTIAN BERNDT. 
Ruim 25 jaar geleden op 23 Jan. 1930, heeft 
God op Ter Apelkanaal hem aan onze zorgen 
toevertrouwd. Op 21 Sept. 1955 riep God hem 
gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, 
op weg van Nw.-W eerdinge naar Emmen, tot 
zich terug. Zijn dierbaren hebben zijn stoffelijk 
over,schot op 29 Sept. 1955, in afwachting van 
de eeuwige opstanding, ter ruste gelegd op het 

R.K. Kerkhof te Zandberg Dr. 
Door dit plotseling en tragisch sterfgeval klinkt tot ons 
weer luider het waarschuwend woord ven Christus: .,Weest 
bereid, went ge weet niet op welk uur de Heer komt". 
't Is hard, zowel voor zijn nabestaand~n aJa voor hem 
zelf, zo plotseling uit het leven te worden weggerukt, maar 
het is 'n grote troost, dat zijn opgewektheid en blijheid van 
levensopvatting voortkwam uit 'n innerlijke gaafheid. Hij 
liep als jonge kerel met zijn geloof niet te koop. Maar 
hij was innerlijk diep gelovig en d iende God met alle op
rechtheid die in hem was. Hij was zo goed voor Ouders, 
Broers en zijn enigste Zus. Ver van huis werkzaam, moest 
hij elke 1" dagen naar zijn geliefd ouderlijk huis. De mens, 
dit goed is voor een ander, zal ook goedheid ven God 
ontvangen. Dierbare Ouders, de wonden van uw eerste 
offer zijn nog niet geheeld, of. op wrede manier rukt de 
dood de wonde weer open. Hebt geen zorg over mij , ik 
ben bij Frlts in de Hemel. Draag ook nu uw ~ruis, zoals 
gij het eerste gedragen hebt met de kracht van uw geloof. 
Dierbare Broers, Zus en Schoonzu1, wij hielden veel van 
elkaar. Helpt mij door uw gebed bij God. 

Heer, · geef Chris de eeuwige rust. 


