
Dankbare herinnering aan 

Beroardus Francisrus Deliën 
echtgenoot van 

Maria Elisaberh Timm~rmanns 

Hij werd geboren re Nieuw-Vossemeer 
op 9 maart 1891. Gesterkt door het 

H . Sacrament der zieken is hiJ in de Vrede 
van Christus overleden te [nscbede op 

3 oktober 1979. 

D1t sterven vervult ons niet enkel met 
droefheid, maar ook met dankbaarheid. 

Voor deze voortreffelijke man, die ruim 
52 jaar met moeder zo intens gelukkig 
was - Voor deze zorgzame vader en lieve 
opa, di~ door een zeer arbeidzaam leven 
zich steeds zo heeft ingezet voor het wel
Zijn van de zijnen en die lich tot aan 
zijn dood nog zo betrokken voelde bij al 
her wt> l en wee van zijn kinderen en 
kleinkinderen. 

Samen met moeder heeft hij veel vreug
de beleefd ; samen met haar ook zijn te
leurstellingen gekend, zoals de plotselinge 
dood van zijn zoon. 

Maar in zijn onwankelbaar geloof vond 
hij steeds weer nieuwe kracht om beiden, 
vreugde en verdriet, met overga,-e te aan
vaarden uit Gods band. 

Voortdurend zijn kracht zoekend bij 
Chrisrus in de H. Eucharistie en met een 
groot vertrouwen op Maria, was hij vooral 
chrisren in heel ziJn doen en laren: door 
zijn rechtschapenheid tegenover eenieder, 
door zijn sterk verantwoordelijkheidsge
voel ook in zijn werk, door zijn tevre
denheid en vooral door de eenvoud en 
blijheid, die van hem uitstraalde. 
Om dit alles was hiJ bemind bij ieder, 
die hem leerde kennen. 

Dankbaar voor alle liefde en goedheid 
die hij mocht delen met de zijnen, weten 
we ons getroost dat zijn sterven, naar de 
belofte van de Heer, een doorgang zal 
zijn naar de eeuwige vreugd f" in God, die 
hij steeds zo trouw gtdicnd heeft. 

Lieve man. \·ader en opa, rust in vrede. 
0. L. Vrouw van Alti jddurende Bij st. nd, 
bid voor ons. 

Hierbij danken WÎJ U oprecht voor Uw 
blijken van meeleven na bet overlijden 
van mijn goede man en onze lieve vader 
en opa. 

M. A. Deliën- Timmerrnaons 
K1nderen en kleinkinderen 


