
Ter gedachtenis aan 

ANTONIUS JOHANNES KELLERHUIS 
~eduwnaer van 

ANNA HENDRINA HOUSEN 

en \o'I eduwnaar van 

HENRltTTA MARIA SEEMS. 

Hij werd 11 maart 1903 te Losser geboren en 
overleed 5 april 1978 te Heythuysen. Na een 
plechtige Uitvaartdienst in de kerk van de H. 
Nicolaas te Heythuysen, hebben we hem ter 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar op 

8 epril d.a.v. 

Geheel onverwacht is een einde gekomen aan 
een mensenleven. Als de Heer van leven en 
dood zegt. ,.Ga", dan gaat een mens; geen 
minuut vroeger, macr ook geen minuut later. 
In het leven ven ons mensen staat vaak een 
kruis geplant. Maar door ons geloof weten we, 
dat we met vertrouwen omhoog mogen kijken 
naar het Kruis ven Jezus Christus. Immers door 
Zijn dood Ie het kruis een teken geworden van 
leven D~orom wollen wij bidden: 
" Heer God De zin van dit aardse leven zou 
moeilijk te vatten zijn, als er niet een eeuwig 
en onvergankelijk leven op zou volgen. WIJ bid· 
den U voor Antoon Kellerhuis: herinner U zijn 
naam, die hij van mensen heeft ontvangen en 
waarin hij onder ons gekend werd . Die naam 
hebt U geschreven In de palm van Uw hand 
Nu wij de dag van Z•Jn sterven - 5 april 1978 -

voortaan moeten aangeven met een kruis, vra
gen wij U, dat wij ook zijn Ingaan In Uw vrede 
voortaan mogen aankondigen met dot kruis. In 
dot geloof vertrouwen wij , dat hij voor eeuwig 
Is ingegaan in de vreugde van het eeuwig 
Paas'eest bij U z•Jn God en Schepper". 

t 

Voor Uw deelneming In het verloes en bij de 
begrafenis van onze loeve zorgzame vader en 
opa. betuigen wij onze oprechte dank. 

KINDEREN EN KLEINKINDEREN 

De zeswekendienst zei worden gehouden op 
Hemelvaartsdag 4 mei 1978 om 11 .30 uur, In 
de kerk van de H. Nicolaas te Heythuysen. 

Begr.·Ond. Engelen Tel. 15541 


