


Gedenk in Uwe gebeden 

Bernardus Paulus Jacobus Gram 
echtgenoot van 

Josephlna Joanna Vincentia Quinten 
gebo ren te Loon o p Zand 28 Augustus 1875 en 
godvruchti g ove rleden te Breda 6 Januari 1953, 
na voorzien te zij n van de H.H. Sacramenten 

der Stervenden. 
Lid van de Erewacht en van de Derde Orde, 
e re lid van St.Vincentiu s en van de H. Familie . 

Hij behoor de tot het oude geslacht, dat naar 
gerechtig heid verlangde als naa r brood. Voor 
hem was het ondenkbaar, dat hij niet na zou 
komen, waartoe hij verp li cht was. Hij was trouw. 
Hij was trouw aan zijn echtgenote, aan zijn 
kinderen , aan iedereen. Hij was het bovenal aan 
God. Hij trachtte God de plaats te geven , die 
Hem toekwam e n dus waren haast al zijn ge
dacht en en i nspanningen voor Hem. 
Toen hij doof werd, vond hij dat niet zozee r 
een gemis als een geluk: sindsdien wer d hij 
haast door niets meer gehinderd in zijn omgang 
met God. Vele uren heeft hi j bij het Allerhei
li gste in diepe beschouwing doorgebracht. Als 
hij in den Hemel komt zul len de enge le n , hem 
begroeten a ls een vergrij sde collega in het loven 
van God. De Hemel zal voor hem haast geen 
verandering geven , alleen za l het er veel ple
zieriger zijn en hij zal God nu we r kelijk zien 
en uitk ij ken naar Louise. 
Zijn echtgenote en kinderen zu llen hem missen: 
doch zijn herinnering zal voor allen die hem 
'kenden een weldadige aanwez igheid blijven. 
Laten we toch voor hem blijven bidden, opdat 
zij n kinderlijke . ziel spoedig met het hemelse 
bruilofts kleed moge getooid worden . 
jesus en Maria wilt hem spoedig in Uwe zalige 
tegenwoo rd igheid toelaten . 


