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Ter nagedachtenis van 

Carolus Sernardus 

Willebrordus van Boxtel 

Hij werd geboren re Utrecht op 
~ augustus 1897. Nog voorzien 
van de Sacramenten der zieken. 
sriert hij in het ziekenhuis re 
Oldenzaal op 21 februari 1975. 
Op 26 februari werd hiJ begra
ven op het R.K. Kerkhof te De 
lutte. 

l<arel van Boxrel werd op 15 augustus 1921 
priester gewüd Htj werkre als kapelaan 
achtereenvolgens te Werkhoven. Geeste· 
ren. <.iendt en Amersfoort. 

In 1939 werd htj pastoor te Zwartemeer 
en in februari 1952 kwam hij als pastoor 
naar De lurte. Daar bleef hij ook wonen. 
toen hij in 1970 met emeritaat ging. 

Pastoor van Boxrel was een goed mens. 
Hij was vriendelijk en gastvrij. Rustig in 
z!jn manier van doen. wist hij de mensen 
voor zich in re nemen. Zonder veel woor
den te gebrutken. was hü de mensen nab[i. 

Hü heeft een gelukkig leven gehad. Door 
z!jn kalmte overwon hij alle moeiliJkheden. 
Zijn diep geloof was hem daarbü ook tot 
steun en kracht. 

HU sprak en dacht over zijn dood als ene 
feestelijke overgan4 naar een beter leven. 
Vandaar ook zijn wens om in het Wit be
graven te worden. Opvallend was ook zijn 
qrote verering voor Maria. Vooral Maria 
van Alfijddurende Bijstand was zijn voor
spreekster in de hemel 

Voor wie hem het diehts nabij waren. 
doet dit afscheid pijn Maar wij mogen 
venrouwen dar hij nu woont in de vreug
de van zijn Heer. waar hiJ voor ons een 
voor~preker zal zijn. 

Laten wij hem niet vergeren en in onze 
gebeden blijven gedenken. 

Dat hij ruste in vrede. 

Uw gebeden en aanwezigheid bij de be
grafenis van onze broer. em. pastoor van 
Boxtel. heeft ons zeer goed gedaan en is 
voor ons een grote steun. 
Onze oprechte dank. 

De lutte. febr. 1975 
Essenweg 2 

Zr. lmelda 0 S.B. 
Mej A. van Boxtel 


