
Dankbare he,;nnering aan 

ADRIANUS CYPRIANUS GERARDUS 
JOSEPH KIEWIED 

geboren te Ha1steren op 23 jui 1922, 
overleden 1n het St. Joze!ziekenhuis te 
Oosterhout (N -Br) 5 april 1976, voorz en 
van de h. sacramenten der zieken H11 
werd begraven op het kerkhof te Nes, 

Ameland, op 9 april 1976 

Adriaan is van ons heengegaan . . na 
en<.ele dagen in het ziekenhuis . zo· 
maar in st lte Zijn plotseling over
lijden heelt ons ontdaan, we zullen hem 
missen 

H11 was een gezellig man, hield van 
huiselijkheid, genietend van wat z1,n 
leven hem bieden kon Vriendel11kheid, 
eenvoud en diep gelool kenmerkten hem 
in de ogen van allen die met hem samen 
mochten zijn. Toch gingen zijn gedachten 
vaak ver weg van Dongen, naar Lourdes 
en naar Ameland, naar ginds waar in de 
bergen 0 L Vrouw vereerd wordt, waar 
de hoge witte toppen naar de hemel, 
naar God, onze Vader, wijzen; en naar 
Ameland, waar hij in zijn liefde voor 
eiland en zee, genoot van het geluid van 

wind en golven, van de geur van land 
en water. Dat alles kwam op hem al en 
vervulde hem Zo ging hi1 op in het 
ieven, als zag hi1 1n alles, 1n mensen en 
d.ngen de weerglans van het Grote en 
Onmeteli1ke dat de oorsprong 1s van alle 
.even, God Zeil de Schepper die hem 
tot zich r ep. Z11n geest scheen hem a 
verlaten te hebben sinds eni<ele dagen, 
op weg naar het Eeuwige Licht dat hem 
tegemoet kwam van de oneindige hori
zon waar het Vaderhuis staat. Christus 
opende hem daartoe de deur in de sa
cramenten die h11 mocht ontvangen. 

Moge hij even in het Eeuwige Licht, 
waar 0 L Vrouw van Lourdes en al 
God's uitverkorenen hem zullen ontvan
gen n de helde die hij wilde met allen 
die een plaats hadden in zijn leven, hier, 
op aarde. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
betuigen wij u onze oprechte dank 

Familie K ewied 


