
JEZUS + MARIA + JOZEF + ALFONSUS 
Bid voor de ziel van zaliger den Weleerw. Pater 

BERNARD BAARS, c .ss.R. 
geboren te Rotterdam 20 October 1913, geprofest 
te 's Bosch 8 Sept. 1934, priester gewijd te Wittem 
9 Aug. 1939, gestorven in Duitschland begin 
Mei 1945 tengevolge van ontberingen in de 
concentratiekampen Vught, Sachsenhausen en 
Belsen verduurd. 

Wij moeten ons verzetten tegen de vernietiging 
van ons volk en strijden voor ons heiligdom. 
Want het is beter voor ons, op het slachtveld 
te sterven, dan de ellende van ons volk en 
ons heiligdom te zien. Wcrnneer ons uur is ge
komen, laat ons dan moedig voor onze broeders 
sterven en geen vlek op onzen roem laten kleven. 

' 1 Macch. 3, 43, 3, 59, 9, JO. 
Dierbare Ouders, broers en zusters, jong heb 

ik het offer van mijn leven moeten brengen. 
Dat is niet erg voor mij. maar voor U. Ik heb 
het geluk gehad het te mogen geven voor een 
mooie en heilige zaak. Van de menschen heb 
ik veel te lijden gehad, maar God Is zoo goed 
voor mij geweest. Hij heeft mij mijn priesterlijke 
taak laten vervullen tot veler troost en steun, 
zelfs in die oorden van verschrikking en ellende. 
Hij heeft mij de bevrijding laten overleven, 
zoodat ik heb mogen sterven omringd en ver
zorgd door vrienden. Gods Goedheid zij oneindig 
geprezen I Dit alles heeft het mij vergemakkelijkt 
den haat christelijk te overwinnen, en het Jezus 
na te zeggen, • Vader, vergeef het hun, want 
ze weten niet wat ze doen · . Luc. 23, 34. Laat 
dit gebed ook blijvend het Uwe zijn. 

Dierbare familieleden, vrienden en kennissen, 
ik dank U voor uw liefde en steun, uw mede
werking en gebed. God loone het U allen 1 

Dierbare confraters, U dank ik vooral voor 
uw broederlijkheid. Weest mij indachtig aan 
het Altaar des Heeren. 

Laat hem, Heer, van den dood overgaan tot 
het leven. Offert. der Mis v. d. over!. 


