
Bid voor onze broedtr la Chrl1tu1 

Bernhard Martinus Keijzers 
H11 werd IJ<bucca en gedoopt op 13 auguatus 19i5 
te Mall. Nadat God hem met zijn heilige Sacramenten 
geaterkt had. ll btt op 3 juni 196-t van 001 heenge
gaan naar God. Hij werd begraven op het kerkhof 

van de Willibrordusparochlt te Mill. 

Het leven v•n Beonie was jong en vooral oude.ra 
mogen dan terecht vcd van bun kind verwachten. 

\Vij z.1gen Btnnie vrij door het leven gaan. ten 
jot!gtn \•an dti.t ttjd. op zorlc naar cto eigen manier 
van leven to vol ~<>e-ie mO{ltl~lr.hedtn. 

Door :ijn plctltlangt dood ltjlr.t al dit mooie in· 
rengutort. Toch mOgtn -.ij in onzt droe.Ebtid en 
tranen de grote wukclijkhtid nier vtrgeteo : dege.ne, 
dit hi~r op aerdc geprobeerd beeft van. zijn leven 
eerlijk lttl te maken en in Cbri1tu1 gelooft, ial blij
ven leven, ook al is hij hJer op aarde geatorven. 
Eennle lctlL I De droefheid geldt oot, die acbter
blljvcl\, tifn oudctt. zuster• en broen. dit hem i:o 
graag ouder ons hadden gezien. Maar wtj miagun.
ncn Ucnnic z.ijn gelule niet. 

Mijn l1tvt vader en moeder. ik bcsd nu du te 
meer. dat u onttttttnd veel voor mij gedaan hebt 
en dat u ml! alle goeds hebt gegund. Ik dank u 
daarvoor. Ik hoop en bid dat wit el.kaar weer bij 
God ttrug11en. s" •• %U!lert. broen en Joke. Jllllie 
iitn aan mij, waar het leven op utt loopt ca. dat 
bet dt raot1tt waard Is. om van het leven te maken, 
wat God ervan verwacht. Dat ui dt bute garantie 
iljn. d•t wij allen. vader en moeder. jullie. Willy 
en ik weer eena bij elkaar en bij God •ullen zijn. 

Mtfn Jooge vrienden. maak met vee) durf en eer
lijkheid tcu vao jullie leven. Ik hoop je daarbij te 
htlpcn. 

Tot uc111 bij God. 

W. Konings - koster - Mall. 


