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IN MEMORIAM 



Op 17 Jun• 1948 overleed te Breda In de ouderdom 
van 64 1oor 

Alphonsus Johannes Maria van Ierse! 
Echtg•n..,..vl rar Maria Geertrucl• ••n der HelJclen 

1n 1 Nen Pre• -Comm1s.sor s dei N V K"°attafo "<en 
R dde d~ Ûr<:e von Otori1e·Nonou. 

R dd•r 1n de Kroanoroe van Belg e. 
R dd@'f n d• Orde Mé11le Agri~ole vo11 Frol"'kri:k. 
M.doollo Kon ng Alb•ot va n Bel900 (1914-1916). 

lid van het t erkbeitvur, 
voorz.en vn1l de Genademiddel• " der R. K. Kerk. 

Heer. mijn l1choom tea.19h:m:11d tol de os woaru1t het 
gemookt is. bcvt:'"I ik mijne onsterfel1:lte :.iel 1n Uwe borm
horllghe d oon. 

He~r. 0 J hebt mijn bjdelijk leven overvlo•d 9 9e, e9end : 
in "nVQud gebort:ft heb k 'hefstond .n oords geluk n 
9ez n en zaken genoten. 

V6/:J1 de OflYttb1dde ,k.e dood, woorbll ii: olle w~ $•and 
en oor4" 9~ens heb ochte1 te loten lomt l. oor e n 
du•dPIJjk Uw .... oord : 

.• Zo o t lJn d" 01men·· voor mijn 9ve$l •n dit vetvu l 
mij met angst en vreze en slechh m11n geloof tn U e n 
Uwe one1nd•g• ba rmhartigheid en goedh~ui tJP.Ph m li de 
kro cht met vElflrOuwen mijn levtSn te besluite n met d e 
hedP "HHr. wees miJ, arme zondaar. gtnod1~." 

0 l. Vr .... on Alt11ddurende 81j.\tond dl• m j lO dtkwijl!. n 
moeil 1~hcde11 hd1t 9tholpen. v.ees in het voor m n eeu·,_.-g. 
heid b4til m•tWJe oordeel mJn YOOrsprOOl fl'I b..-u:hermster. 

l eve cl.~9f!not... ...ele jaren en loch 10 ~ort in Vli::i'ge· 
1 i:; nq rri• I d e eev-r gJ,e d hebben "" 1 ve.I l1eh en goeos 
geT'IOlen n trov ... e .... e bondt:enh.- d 
~· God on• doo- Z ,ne Bormhor ;g1"ie1d voor o tijd 

herf'n gen n de Heme .. B,d voor m J 
Be$11'" k1ntito,~n en klt:il'lk ndere n, wef'd 9~ t-n l,.:fd~vol 

voo1 Uw Moeder. verdroogzoom voor ttl~om ' mense lijlce 
gPbrelcen fin blijft vooral ondet olie omstandigheden trouw 
oon ons H Gelnöf en die voorsch11lteo on1"r H. KPrk. 

Gtj h•bt Uw oudPrs bemint. het mag• u nus wel goon. 
Bidt olltn v•"I voo~ m•Jn zu•leruit 

F.iyt;11 td~·"' nw 1/1 01·trlfdtu.I'. 


