
Naar het Paradijs mogen Gods Engelen geleiden 

t Antonius Bernardus Copier, 
Pastoor oan de St. Stephanru-Parochie Ie Bornerbroek. 

Geboren te Schalkwijk 12 sept. 18'9. Priester ge
wijd 15 •ug. 1924. Achtereenvolgens: Assistent te 
Heeten, Kapelaan te Blaricum, Heino en Zieuwent 
en Pastoor te Vriezenveen, Uithuizen en Borner• 
broek. Gesterkt door de H.H. Sacramenten, over
leed hij in het St. Canisius-ziekenhuis te Nijmegen 
12 december 1956. Wij hebben hem op 15 dec . 

_ _ ter ruste gelegd op het r.-k. kerkhof te Bornerbroek. 

Goede God, Vader van alle troost, wij zijn diep be
droefd om het heengaan van deze priester. Hij voelde 
iich nog zo jong en had nog ioveel voor U willen doen 
in zijn parochie, waar hij pas goed 4 maanden was. 
Maar toen hij begreep dat U hem in de Hemel wilde 
hebben, bad hij vertrouwvol: ,,Hemelse Vader, ik ben 
Uw kind. Moeder Maria, kom me toch halen, bij U 
ben ik in veilige handen. Kom, Jezus, kom". 
Wij danken U, God, voor dit geloof en deze overgave. 
Wij, die kwamen om hem te troosten werden zó nog 
door hem getroost . Zó was hij altijd in zijn leven: zeer 
correct en fijngevoelig en steeds mee-levend met de 
nood van anderen. Jong van hart, de grote vriend en 
bezieler van de jeugd. Als een goede herder vooral 
bezorgd voor de zwakken en afgedwaalden. Met een 
heilig ontzag voor God en begaafd met een kunstzinni<J 
hart, ijverde hij steeds voor de luister van de H. Li
turgie. In dankbare herinnering aan iijn eigen ouders, 
was de heiliging van de gezinnen in zijn parochie zijn 
groohte zorg. Hij was een vurig Maria.vereerder, een 
echte vader voor de 1ieken en een zeer gewaardeerde 
vriend . Wij danken U, Vader, voor deze priester. Wij 
weten dat hij nu in da Hamel doet, wa t hij hier op 
aarde nog 10 graag voor ons had willen doen. Hij 
blijft voor ons bidden en zorgen. Dit is voor ons een 
grote troost. 

Dankbaar bidden wij nu voor hem: 
Geef hem de eeuwige rust. 




