
Ter v1·ome 
gedaehtenii;; 



Op J,1oktof1('r1976 is op d<' f('('ftijd 
r·a11 61 jnur irt de Heer nt'('rl"dn1 

Hl \OLRlh.TS ]. A . .llEl]ER 
PehtµP11001 Hlll ."iopl1ia E . .ll. KrrstÎ11fl 

(,('horP11 ,,, E11&clt('df' 26/<'hrunri 1912. 
Cr•trrl.·t lloor hrt Il. Sakramrnt t!Pr 
ziel.·"", Uf'rd zij11 fidwam ter ruste µt>· 

f,•f!d Of) /i('f r.J.·. kerkhof te Lo1111t>kf!r 
"I' 1 R nl.·tnher J 976. 

H1·1·r On.to: (;oei, 

wij h1'"''"" Ht'nuy, mijn man en 01171' 
'adr1· t•n opu, uan hij U. 

Zijn gt>lonf "a~ al- ""n rots in de hron· 
ding. Zijn in10t•t om lwt door all" 'er
nndt•rd•·· tijd"n heen zui•·er te he" oren 
be"ft lu·m 't>d pijn ;.:eko-t. 
Trou" l..un hit hlijq·n. "out hij "ist 
/ieh :.:"·•euud door 1le on,·eri:anl..elijl..e 
liefdt> 'nn 'r·ou" en l..indereu. 
Zijn luat~lt' lev"namoand heeft hij be· 
"nst noor L toegeleefd : hij kon dot in 
zijn eig••n hui", omdat dat tot 'n thui~ 
wt>rd gemonkt door het onvermodde 
zorgen eo z" <H"gen van hen dit> hij het 
mee~t liefhad. 

0"ze liefde is Mtt°rker dan de dood : 
kon hij dnarom telkens weer een la<'h 
opbr"ngt>n 'oor ieder bezoek ? 

Kon hij daarom zo dankbaar zijn voor 
iedere 'erfris~ing? 

Kon hij daarom zijn ziekte en leed 
dragen met een ''Oorbeddige lijden~· 
moed? 
De Heer van allt> }e,en, bij WÎ81 Rem 
nabij, in die liPfdc, maar ook in de eu· 
chari~tie. De Heer zelf beeft hem helpen 
i:atm door de nuu" e 1>001·t van dit leven 
en wij bidden tol die Ueer •' an alle 
leven, dat mijn man, onz~ v11der en opa 
nu mag delen in dt• t•euwige vreugde. 

Hij ru~te in •' rPdt>. 

Voor uw bf!fangMl"llirt[( en medPleven 
tijdens zijn zil'kll' rn 11a het ot•erlijde11 
van mijn liPt'P Pn zorgzame rna11, onze 
fijne pa Pii opa, b1>triige1t wij ri onze 
hartelijke da11k. 

S. E. M. Ker&ting 
KÎ11dere11, kleinkinderen 


