
Een d<rnklwre herinnerin{! ua11 

JOII,1.,VES UARIA KLIEVI.YK 

gehort·" Il ff'11ruari 1925 tP IJp11gp/(o). 
;; juni 19.51 /{Phmcd met 

Jol1111111u IIP11drika Geerdi11k, 
on•rlt>t/1>11 9 j<1111u1ri 1976 te Ii11..rl1NI<•. 

Na ,/" 11itnwrl<lie11st in <Ie l;erk ra11 
O.L. Vrouw rmr AltijddurendP Hijstarul 
op 13 jm111nri, 1rf>l1hPn wij zijn lidwam 

te rustf• ~f·IPgd op lret r.l.·.kPrl.-1wf te 
E11schetle. 

Heer, /nat f(Pb<>urPn teat U wilt : 
Jl.- ben bereid! 

Ool.· al.~ (; mijn r·erlangen 
niet Milt in d<>z<' tijd,
Het JJ7 <11u1f'f>r is ran U 

Uw Peutcig :.Yu, 
liet is ran mij. 

• 
Edith Stein 

V 001· ietkr, <lic <lezc mao leerde kennen "a" 
bij een 1wr~oonlijkbeid. - Door zijn inlt•lli. 
g<•ntfr, :rijn ,-aklwkwaamheid, ev••n"i•·htil(· 
h•·id 1·11 lut•«hcidenheid genoot bij wuurde· 
rio;!. niet enkel bij zijn ~uperieuren en 
collegu·~. ook bi_j <lei,!ene met \\Îe hij ambt~· 
bain• tf' maken kreeg; zondf'r aamzit•n• <lt•l! 
pn•oon!! 't"r<"ulde hij plichtl'getrou" zijn 
"crk. 

Zijn le,·en en g"loven wart•n hecht met elkaar 
<"erwf'ven. - Door zijn liefde •oor de Kerk, 
zijn inzet 'oor dt• 'icrini: '1111 de liturgi<•, 
zijn bezorgdheid 'oor men~en die ~leun no· 
d ig hadden, heeft hij bt>t 'oornaam~te gebod 
'110 zijn Heer in praktijk g"hra"ht: Eer aan 
God - liefdl' voor dl' nua~t". -

Hierdoor en door z'n on.-ergetelijke humor, 
die hij tot het laat~ll· to•· hezut, "as hij in 
~taat om het krui•, dut ht'ru werd opgelegd, 
met overgu\e te kunnen 111rnvaardl'n. 

Jopic, mijn lint• H"OU\\, die mij zo dapper 
t•n liefdevol in deze z..ill'e tijd hebt bijge· 
stuun, je kunt krut·ht putten uit de geduchte 
uan het innii: :;:t'lul.. dat ons zo jarenlani: 
heeft ..-erbond("n. 
\' ertroow op God" mateloze :;:-ol."dheid. die je 
leven altijd teu goede zul leidt>n. 

Lil',·e vuder, moeder, broer,, zusters, laten 
"ij dunkbaar lt>rugdenl..en aan de mooie 
din~en in on~ levt>o en "eet dat God U steun 
en zegen scbenkt. 

Goede God, wij danken U voor al het goede, 
dat wij door Johan mol'htcn ontvangen. 
Wil zijn guuf en diqigelovig aardse leven 
belonen met een lt>veo vol vreugde, zonder 
einde bij U, die ~umen met Uw zoon Jezus 
Cbriotns en met de H. Gee~t leeft in de eeu· 
wen der eeuwen. Amen. 


