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Hij werd geboren op 12 september 1906 en 
is, voorzien van het H . Oliesel overleden op 
14 juli 1987. Wtj hebben hem ter ruste ge
legd op het kerkhof te Rossum. Daar wacht 
hij op de verrijzenis. 

Vele jaren lang was hij lid van het Kerkbe
stuur te Rossum en broedermeester van de 
bedevaart naar Kevelaer. 
Het was alsof de wereld even stil stond, toen 
het bericht kwam dat deze blijmoedige en op
gewekte man uit ons midden was weggenomen. 
We zullen hem missen in onze gemeenschap 
deze sympathieke en fijne man die altijd klaar 
stond om te helpen waar hij maar kon. Daarom 
had hij ook alleen maar vrienden. 
Een hechte band wist hij te scheppen in zijn 
gezin. Z ijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
waren voor hem het aller belangrijkste. Bij alle 
verjaardagen was hij er bij. Met een bewon
derenswaardige geestkracht wist hij bet verlies 
van zijn vrouw waar bij zielsveel van hield te 
verwerken en door zijn nobele levenshouding 
kon hij anderen stimuleren tot een optimis
tische kijk op bet leven. 
Rotsvast was zijn geloof in God en door zijn 
persoonlijke levenshouding kon hij het over
dragen aan zijn omgeving. 

De kerk was hem zeer dierbaar en veel heeft 
hij er voor gedaan. Het gebod van liefde tot 
de naaste was voor hem geen loze kreet maar 
hij beleefde het uit het diepst van zijn wezen. 
In alle een,·oud kon hij genieten van Gods 
schepping en tot zijn laatste dag was de boer
derij zijn lust en zijn leven. 
God zal deze trouwe dienaar volgaarne opne
men in Zijn hemelse glorie. Maria de moeder 
van de Heer, waar hij zo'n grote verering voor 
had. zal hem begeleiden naar Gods troon. 
Hij heeft geen gelegenheid gehad afscheid te 
nemen van hen die hem zo dierbaar waren. 
Hij zou gezegd hebben; Kinderen bewaar de 
goede geest in ons gezin. Heb je naaste lief 
en het is nog nooit 1.0 donker geweest of het 
is wel weer licht geworden. 
In ons gebed zullen we weer bij elkaar :zijn. 
Vanuit de hemel ben ik jullie voorspreker. 
Laten we voor elkaar blijven bidden. 
Maria van Kevelaer. Bid voor uw trouwe 
dienaar. 


