
Ter herinnering aan 
JOSEPHUS KERSJES 

echtgenoot van 
ANTONIA LUKASSEN 

geboren te Beunin gen 31 augustus 1907 en 
overleden in het St. Canisius-ziekenhuis te 

Nijmegen 6 juni 1971. 

N'a bijna 25 jaren werkzaam geweest te zij n 
op "Staartjeswaard" werd hij getroffen 
door een z iekte, waarvan hij ni et meer zou 
herstellen. Jarenla ng heeft hij innerlijk ge
streden om met zijn kwaal te leren leven, 
maar niet alleen de pijn die hij leed , als 
ook de angst die hem voortdurend kwelde , 
was dikwijls zo erg, dat hij meer dan eens 
te kennen gaf plotseling te mogen sterven . 
Misschien heeft hij er vaak in stilte om ge
beden en heeft God zijn gebed verl1oo rd ? 
Al i s de dood voor hem persoonlijk de be
v rijdin g uit een groot lijden , zij n heengaan 
Ia at ecl1ter een le egte acl1ter, in het bijzon
der voor z ijn vrouw, met wie hij sinds 
eni ge dagen z ijn nieuwe won in g betrokken 
had. 
Dierbare echtgenote, ik ben u dankbaar 
voor de onafgebroken toewijding, waarme~ 
u mij tijdens mijn langdurige ziekte omri ngd 
l1ebt. U hebt zich voo r mij veel moeten ont
zeggen, maar ik weet, dat u het met liefde 
gedaa n hebt. Moge God , in w i e ik nu rust 
en vrede gevonden heb , u zege nen. 
Geliefde kinderen , laat uw herinnering aan 
mij een band zijn , die ons gezin samenl1oudt 
r ond moeder en blijft voo r haar een steu n 
en troost. 
Familieleden en vrienden , dank voor uw 
meeleven en vr iendscliap, die voor mij altijd 
een opbeuring waren . 
,, H. Hart van Jezus , ik vertrouw op U". 

Voor de blijken van medeleven bij liet plot
seling over lijden en de begrafenis van mijn 
dierbare man, onze li eve vader en opa be
tuigen wij U onze oprechte dank. 

A. KERSJES - LUKASSEN 
kinderen en klein-kinderen. 

Beuningen, 9 juni 1971 


