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JOSEPHUS MARIA WILHELMUS 

MENGELBERG 
Gt>doopt te Kiisenburg 5 di!ç~mlx·r 1899. Prit>">kt 
gt!wÎi<I te Utrecht 15 dugustu~ 192~. Pastoor te 
Vos,c 5 lebouori 1954 - 15 dc.::~111!.er 1961. Over, 
leden te Vasse op 24 februtui en begraven op lie t 

it.·rllu,)f \(11\ \ <'':,,:..t'. 1 n1c1<1rl 1%2. 
Hij ruste in vred e. 

Deze sobere tekst schreef <le û\>'e1 ledene gcrui111e 
ti1d vc..,<..ir ziin slc:rv(._'u. Nog eer<l:r ~dm:.·c:"f hii op zijn 
yedaclttenisplaatie bij z.iin 25•ia• ig prie ~t~rfot"~t: 
,.,Hij ffü)d iu :,,,lc.1<1t wez.t"n, h.>eqt"1,:fli1~ te ziin V•,.\or 
<'H\\'d<:ndcn en dwalenden, omdat l, ij zdf met 
z\vdkl,ei(I ûmldt:"~<..I is··. 

Hij voelde de zwakheid von zijn licl1.:1om i:n ongt"· 
merkt l,edt l1ij ziel, vroegtijdig vertrouwd gemaakt 
uwt d<· dood. !\on zii;, 5chride g e ~tolu-·, zéin 1n<1yt"t 

gezicl, t en zijn tere handen ,,•as z.'n zwakke gezond
l,t"uJ Ic;:- kt'uttt'n . Ziîu fiiuziuni~w tJt'~~l hidt.l VdO tie 

~tiltc wat.1ri(l hij lwn bidden uit ziju ynJüt-fonuc1ot 
b1t'"ier, 1-,m Olt""tlilt"l't'H ,>"'"r het \.\Oûrcl \'ilO God 
uit de l,ijl.wl t;"n kon bezig zijo m(·l : ij11 0111btelijk 
werk in boeken en formu l ieren. Hii zag ':>dwrp 
r11E-t ziin Mte1lendt'. ogt:11, zijn glimldch verraadde 
zijn fiiugeestige !tumor. zijn de nh.·r, toon<ll"n b.:
gl'ip Vt)ûr nieuwe vornu::n ''"Il zidtorg. 
De Heer heeft z:iin trouwe dicnoor tul liet einde 
:waar beproerd. Ro.:;trg en met de "·erdri~tige zek\."r
lll'id vo11 tie dnod is l,ij hN·mw<-J~<'ln, v lc1I< voor de 
zondag waarop wii Paulus hl"'h..lrden zc<Jqen: ,,Al~ 
ik zal fût:Ot(:0 , Z(I I ik fût'O lf"O op r11iin Z\\.'akl,eitr. 

Parnchionen van Va"'-~. b!iif t o\ln 1Jw 1,(),toor 
t lt'nl<E'n t'n vc)lgt ziin n1ot:di9 v1.h)rbtdd na in liiden 
en pijn, ~lijh <Jii. fomilie. vnt-ndl~fl en qij, 1.lie zû 
g1.,ed ,00r liem 91.:z,,rl.)tl hebt, ir, l>liil1eid teruQ
d(6nlct'n t'lt:tH 1,t"rn, die Zt'I fiin vonrhereid is over
gegaa n noor het feest van glorie en v4.:rrijz;cnis. L _____ . 




