
In de vrede van Christus rust 

TOON DIJSTELBLOEM 
echtgenoot van 
Zut Bakermans 

Geboren 23 december 1909 te Nederwetten, 
overleden 28 juni 19n te Geldrop, na het 
Sacrament van de ziekenzalving te hebben 

ontvangen. 

Oe laatste jaren wisten we, dat de gezondheid 
van vader niet zo goed meer was. Dat hoor· 
den we niet van hemzelf. Hij hield zich altijd 
goed tot het laatste toe en klagen was er 
nooit bij. 
Maar het was op de duur niet te verbergen. 
Toch is hll nog plotseling gestorven, wel goed 
voorberetd door een heel leven van werken 
en zorgen. 
Bij alle verdriet hebben wij, zijn kinderen, de 
mooiste herinneringen aan thuis. Moeder weet 
dat hij niet zonder haar kon; zonder haar 
zou hit geen raad geweten hebben. Zij heelt 
daarom dikwijls gebeden, dat Onze Lieve Heer, 
die iedere gelovtge tot zich roept, hem het 
eerst tot Zich zou nemen. 
Wij zullen zitn werken, zijn zorgen, zijn ba· 
langstelling voor ons en voor ons werk nooit 
vergeten. In ons huls hebben we allen mooie, 
tastbare herinneringen, die hij met eigen han· 
den 9emaakt heeft: timmeren was zijn hobby 
en hit kende het en ook daarbij dacht hij aan 
anderen. Voor zichzelf had hij weinig nodig. 
Al heeft hij alles lesamen met zijn gezondheld 
getobt. hl) heeft veel van de natuur genoten. 
bleef vroltjk en kon gezellig plagen. 
We merkten wel dat hij er gelukkig om was. 

dat het ons en onder elkaar goed ging. Dat 
vierde hij in het plezier dat hij had met onze 
kinderen, zijn kleinkinderen. Zij waren ook 
gek op opa. 
In het geloof, waaraan hij onwankelbaar vast· 
hield en dat hem kracht gaf bij offers en 
toewijding, in hetzelfde geloof, dat hij samtm 
met moeder beleefde en ons voorleefde, zttn 
wij er gerust op, dat vader oevonden heelt. 
wat God hem door het Evangelie beloofd 
heelt. 

"Geen oog heelt gezien en geen oor heeft 
gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, 
al wat God bereid heeft voor die Hem lief· 
hebben". I Cor. 2,9. 

t 
Voor de vele blijken van medeleven bij 
dit overlijden zeggen wij u hartelijk 
dank. 

G. J. J. Oijstelbloem·Bakermans 
Kinderen en kleinkinderen 


