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Geboren te Buurse 3 april 1879, na veel 
lijden, meermalen gesterkt door het Sacra
ment der Zieken, in den Heer, plotseling 
overleden 23 november 1966, en begraven 26 
november d.a.v. op het R.-K. Kerkhof aldaar. 

Hoe onnaspeurlijk zijn Gods wegen: die 
wij liefhadden, werd plotseling uit ons mid
c\en weggenomen; echter niet onvoorbereid, 
want heel zijn leven stond hij met God in 
een nimmer ophoudend gebedsgesprek, en 
zolang zijn krachten het toelieten, zag men 
hem dagelijks in de tempel, om in het mee
vieren van de Eucharistie, kracht te zoeken 
voor de moeilijkheden die ook zijn leven tot 
een lijdensweg hebben gemaakt. 

Een aanvankelijk onbeduidend schijnend 
ongeval heeft hem in zijn gevolgen heel ?ijn 
leven vergezeld, zodat hij in het vervullen van 
zijn dagelijkse werkplicht, voortdurend ge
hinderd werd, door een zich moeilijk kunnen 
bewegen. Deze beproeving is echter nooit een 
uitdaging geworden tot ontevredenheid of op
standigheid. Hij had begrepen, dat, zoals de 
mensen het zuivere goudgehalte vinden in een 
smeltoven, God zo het gehalte van 's mensen 
innerlijk keurt, door hem lijden en beproe
ving te laten overkomen, zoals ons in de 
Bijbel geleerd wordt in het bekende verhaal 
van de heilige man Gods Job. Dat alles is 
nu voor hem voorbij, en bij zijn plechtige 
uitvaart op zaterdag 26 november hoort u dP 
Kerk zingen: .,zijn leven is door de dood 
niet weggenomen maar slechts veranderd", 
omdat elke rechtvaardige evenals de Heer 
zelf, met en door Hem eenmaal zal komen 
tot een nieuw leven. 

Getroost door deze gedachte bestelden wiJ 
zijn lichaam ter aarde, overtuigd dat God 
hem, evenals weleer Lazarus heeft opgeno
men in Abrahams schoot. 

Geliefde kinderen, kleinkinderen en familie, 
ik vraag u vergiffenis voor mijn tekortko
mingen en bedank u voor al uw trouwe lief
de. Blijven wij voor elkaar bidden. 


