
Moge Coo - In Zün barmhartigheid en goed
heid opnemen in Zün eeuwige heerlijkheid: 

JOHANNES VAN GILS 
Echtgenoot van 

Petronella van Beijsterveldt 
ttrder weduwnaar van 

Anna Theresia Laurijssens 
gehoren te Ginneken en Bavel 30 augustus 
1891 : overleden te Breda (St. Ignntius
zickenhuis 21 augustus 1971, voonien 
van de H.H. Sacramenten der zieken. 

Vooral in een grotere parochie worden wij 
dikwijls geconfronteerd met de dood. 
Maar ook ondervinden wij dan dat het leven 
niet stil sUlat, ook al lijkt dat de eerste tijd na 
hct sterven. liet leven g-.iat gewoon door en 
wij moet('n V('rder, of we willen of niet. 
Ons leven iraat door, maar ook sijn leven 
ga11t <!nor. 
Jn de 11r<'flltie van de Uitvaartsmis horen wij 
dat "'"''"" : hd leven wordt gewisseld, n i1·t 
weggennm~n. 

Ook in de t waalt artikelen van het gdoof he
lijdrn wij: J.,,,u. wl wederkomen in heerlijk
heid. 
J e..u•' dood en venijr.cnis is on ze hoop. 
Als de doden nk-t verrijzen, dan i• ook Chris
tus niet vea·rez.en, zo zegt de apostel Paulus. 
Maar '-O is het niet. 
Christus Is <>mrestaan uit de d00<I, 111• eerste
ling vnn hen die ontslapen zijn. 
7.o is het leven van icdc!"'e mens een doors:Anl: 
door dit tiJd<>lijke leven, waRrin hrm of ha1tr 
een tank door God wordt toevertrouwd en op 

het einde van dnt leven - dnt God alleen 'be
paalt - wordt hij of zij - wederom - door God 
opgewacht. 
God alleen bepaalt het b<-1in <'n het einde van 
het le"en. God alleen ook bepaalt de waarde 
vRn dat leven. 
Maar als gelovige menJen durven wij ook ons 
toevertrouwen a.'\n de bnrmb<1rtigbeid en goed
heid van God, 

Voor Uw medeleven hij het overlijden van 
tnUn man. onze vudt•t, schoonvuder en opa. 
zeggen wij U hartelijk dank. 

P. VAN GILS-V,\N BEl.JSTERVELDT 
kinderen, hchuwd- <'D kl~inkinderen. 


