


Ter herinnering aan 

BERNARDUS RUDOLF LEVELING 

sinds 1951 weduwnaar van Anna Elisabeth 
Dirkes, eerder van Anna Maria Gesina Bun
ning. 

Geboren op 9 maart 1889 te Nieuw-Schoone
beek, aldaar overleden, na voo rzien te zijn 
van het Sakrament der zieken, op 11 septem
ber 1977 en aldaar begraven op 15 september 
d.a.v. op het R.K. kerkhof. 

Een goed mens is van ons heengegaan, 
iemand die trouw was aan zijn God en zijn 
geloof en daaraan trouw bleef tot het einde. 
Op hoge leeftijd ging hij ru stig heen omringd 
door zijn biddende kinderen. 
Vader en Opa ging zijn kinderen en klein
kinderen voor in een groot geloof. Het kontakt 
met God en Zijn Kerk onderhield hij nauw
gezet. Hij wist zich betrokken bij het kerkelijk 
gebeuren en nam er akt ief aan deel zo lang 
hij kon. Wij zullen zijn meezingende stem 
missen. 
Kerk en maatschappij hadden zijn volle be
langste lling , ook in deze nieuwe tijd. Hij paste 
er zich bij aan zo goed als hij kon. Ondanks 
zijn persoonlijke zorgen voor de toekomst van 
de Kerk vertrouwde hij op de eer lijke goede 

wi l van de nieuwe generat ie. Rustig ging hij 
zijn eigen vertrouwde weg. 

Vader en Opa, wij zij n God dankbaar dat u 
zo lang in ons midden mocht zijn . Wij zijn u 
dankbaar voor uw voorbeeld . Uw nagedachte
nis houden wij in ere. 
Lieve kinderen , dank voor jullie zorgen voor 
mij. Vooral jij bedankt, Marie, voor al je op
offeringen en zo rgen. Moge God jullie be
lonen. 
Lieve kleinkinderen, wat zag ik jullie graag 
bij mij. Vergeten ook jullie mij niet. 
Mijn aardse leven is nu geë indigd , maar ik 
hoop dat wij allen samen eens weer verenigd 
zullen zijn in geluk bij God, waar jullie moeder 
en oma en ik op jullie wachten. 

Heer, geef hem nu de eeuwige rust bij U. 

Voor uw blijken van meeleven en gebed bij 
het overlijden van onze lieve vader en opa, 
bedanken wij u hartelijk. 

Fam. Leveling. 

Nieuw-Schoonebeek, september 1977. 


