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Hij stierf gelukkig en tevreden. Zijn negentigste 
levensjaar ingegaan. kon hij zeggen · "Laat nu, 
Heer, Uw dienaar in vrede gaan". Hij had het 
werk verricht, dat de Vader hem had opgedragen. 
Mama was voor hem alles. steeds was zij aan 
zijne zijde. Met haar deelde hij lief en leed, In 
voorspoed nooit overmoedig en in tegenspoed 
nooit gebroken. want zij hadden hun oog op God 
gericht. Echt bezorgd was hij voor zijn kinderen 
ook nadat zij hun volwassenheid hadden bereikt. 
Op z'n tijd wist hij goede raad en wijze lessen 
te geven, vooral door het voorbeeld, dat hij hun 
gaf. Opa hield van zijn kleinkinderen, die graag 
bij hem kwamen. Ook zij zullen hem missen. 
"Kinderen die terecht de verdiensten van hun 
ouders prijzen en die met lof over hen spreken, 
zullen door hun leefwijze hun voorbeeld navol
gen". (S. Chrysostomos) 
Hij had een helder verstand en een goed oordeel, 

was trouw in zi1n vriendschap en vriendelijk in 
de omgang, aan humor ontbrak het hem niet. 
Hij zocht nooit zichzelf en eigen eer. 
Chr'stus' Kerk had hij lief en hij wist zich voor 
Haar In te zetten. Vierentwintig jaar was hij kerk
meester en stelde hij zijn talenten in dienst van 
de parochie van St. Cathrien. Zijn bewogen~eid 
voor menselijke nood toonde hij daadwerkelijk 
als confrère van de St.-Vincentiusvereniging, ter
wijl zijn bijzondere belangstelling uitging naar de 
stille armen. Hij was mede-oprichter en president 
van de Jongeren-conferentie van St. Vincentius. 
Zijn verdiensten voor de Kerk werden erkend door 
een pauselijke onderscheiding. De Broederschap 
van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch lag hem 
bijzonder na aan het hart, want hij had geheel 
zijn leven gesteld onder de schutsmantel van de 
Zoete Moeder. Met hart en ziel, met woord en 
daad propageerde hij de verering van Maria, hij 
reisde er stad en land voor af. De Broederschap 
van Onze Lieve Vrouw was zijn zorgenkind. Zijn 
medebroeders tn de Broederschap en de zela
tricen over het gehele land trachtte hij te stimu
leren en te activeren. Tot in zijn laatste dagen 
was hij met de Broederschap bezig. 
Laten we hem dankbaar gedenken in een vroom 
gebed. 

Heer. geef hem de eeuwige rust. 

H. Hart van Jesus. ons leven en onze verrijzenis, 
ontferm U over ons. 

Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, 
neem allen die mij dierbaar waren 
onder Uw moederlijke bescherming. 


