
BID VOOR DE ZIEL V AX ZALIGER 

Bernardus Joannes Hofman, 
,Yeduwnaar van 

J O ANNA MARIA S C H R Ö R, 
daarna Echtgmoot van 

8 ER N A R O INA SA LE M 1 N K. 
Lirl van het R. K. Armbestuul' te Beltrum. 
Broedermeester der Kndaarselle Proc~ssie. 

OvcrlNlcn te l:Mtrnm den 13 April 1921, na het ont
vangen van do H. Sacrarnent~n (!er :,,tervenden, op 
den leefttjd van ruim H jaren en begraven dea 
16 April d. o. v. op het R. K. Kerkhof te Beltrum. 

Zoo is h1J van ons heengegaan, die dierbare echt
genoot en vader, nog in de 1,Jooi van zijn leven, maar 
m volkomf>n overgeving aan God~ II. Wil op het 
be&hermfe~~t ,au den H . . Josr·ph, den Patroon van 
een zalig stervE>nttuur, di~ door zijne machtige voor
sprnak t,ij ,Jesu, en Maria ook voor hem, vader, an 
het hni,;gezin, eenAn zaclltm en kalmen dood heeft 
verworven, in de armen zijner dierbare e<:htgenoote>, 
n:t een vrU lang, maar zeer voorbeeldig en geduldig 
Jijden. Waarl(Jk eon echtgenoot en vader, waardig 
0111 in de gedachten:s van zijn braaf' hui~gezin to 
lilu vm Jel"en. Tobias 1. p. VlI, i'Jath. nr. 

Lieve Kinderen, doet, wat gil van mli gclOE>rd, van 
mij gehoord en in mij gezien hebt, blijft elkander 
bemm11en en eert Uwe moeder, die met liefde voor 
U blijft zorgen al de dagen van baar leven <'ll ver
gPet ook mij niet in Cwo gebeden. Philip Tob. IV. 3. 

LAAT os:; BIDDEN • .li'eem Heer, Uwen dienaar Ber
nardus Joa1mes in Uwe f;(Cnallo aan, opdat hll, voor 
de wereld ge8torven, vour U leve en wat }1ij uit 
mon,cllt"IUka zwakheid mocht hebben misdaan, dat 
"orde hem door t;we barmhartigheid kwlttgcS<:hol
den. Door Je,us Christus ouzen Heer Amen. 

HIJ RUSTB IN VREDE, 
7.oet Hart m11 ,Jfs11.,, barniliartiyheid. 

Onze Lieve Vrowc ra11 Kn•ela<u, 1'ruo~teres d•r 
bedroefden, bid wor 011s. 

8toorndruk - F;;RD, l:l,1N:<11w - Groenlo 




