
IN MEMORIAM 

FRATER BOMAVEHTURA BELDHUIS 



t 
Godenk in Uw HeiliQ Misoffer en gebeden 

Frater Bonaventura Beidhuis 
van de CongreQotie der Paters Assumptionisten 

Geboren te Deurningen, 22 opril 1931, nam hij 
het kloosterkleed oon op 24 september 1951 en 

legde zijn eerste G eloften of op 25 september 

1952 te Holsteron. 

In het tweede jaar van zijn theologische studies 
overleed hij, na het ontvangen der H.H. Sacra 

menten, in het Sint Elisobeth.ziekenhuis te Tilburg 

op de feest :log van Maria Tenhemelopnominc;~, 15 

augustus 1956. 

Zijn lichaam werd in afwachting van de verrijze . 

nis ter ruste gelegd op het kloosterkerkhof van 

Bergeijk op 18 augustus d.o.v. 

Toen Gods roepstem Ie lonk: "Kom en volg Mij", 
verliet hij olies en voiQde Hem. Met innig ver. 
longen zag hij uit naar de dog van zijn Eeuwige 
Geloften en Heilige Priesterwijding. God bedooi 
de echter met zijn roepinc; iets anders. Hii vroeg 

het totale offer von dit jonge leven. Terwijl zijn 
confroters gezamelijk het Heilig Offer vierden op 
de feestdog van Maria Tenhemelopneming, het 
patroonsfeest van zijn Congregatie, het feest 
ook van d e hoop op d,. verrijzenis, riep God 
hem naar het hemols vaderland. Hij die zo dik. 
wijls he eft gebeden: "Toon ons na deze balling
schop Jezus, de gezegende vrucht van Uw schoot" 
ziet nu zijn gebed verhoord, vroeger dor. hîi en 
wij hadden verwacht. " Vroog voleindigd heeft hij 
ve:e jaren bereilct, want zîjn zi~l was de Heer 
welgevallig en daarom nam Hiî ~em ijlinos weo", 
zo ontvouwt God Zelf ons de zin van dit offer 
en troost ons bij het heengaan van onze dierbare 
zoon, broer en confrater. 

Door zijn blijmoedig karakter, zijn meevoelend 
hort en ziî11 overgave aan g ebed, studie en werk 
wos hij 9eliefd bij allen. 

Dierbare Ouders en fomilie1 Qroot is het offer, dot 
God van U vraagt. Juist omdat U zoveel van mij 
houdt vraag ik U mij nu met dezelfde bereidwil
liQheid aan God of te staan, waarmee U mij 
vroeger naar het klooster liet vertrekken. Echte 
liefde verlangt immers het allerbeste voor deoene, 
die wij beminnen. Met morio heb i~ dit beste deel 
verkoren. In de hemel zal ik Uw priester, midde. 
loor zijn. Heb donk voor al Uw zor9en. 

Dierbare confraters, Uw hartel ijkheid en mede· 
leven zal ik nooit vergeten en door mijn oebed 
vergeldon. 

Onze lieve Vrouw ten Hemel opgenomen, bid 

voor mij. 


