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weduwnaar van Wilhelmina Heessels 
HiJ werd geboren en gedoopt te Oostelheers 3 juli 
1879 en hemelde te Eindhoven In <Ie parochie van 
de H. Pastoor v. Ars 20 februari 1957, op de dood 
voorbereid door de H. H. Sacramenten van de 
H. Teerspijze en het H. Oliesel en door de Pause
lijke Zegen. !lij was diamanten jubilaris van de 

H. Familie. 

Hij stied zoals hij leefde: vredig, ruMig en Chris
telijk. Hij was klaar en gereed: zijn leven lanit bad 
hij ~e~eden en gewerkt en daardoor diende hij zijn 
God. Hij Yi8S 'n recht aardig man, die leefde van 
uil z11n geloof en die in al:er. God voor ogen hield. 
Als hij kon, was htj 's mori;ens in de kerk, om de 
dag aan ü"d 11p te dragen en zich tl' verenigen 
met Christm,' Offer voor het heil der wereld. Zijn 
leven Is ~ocd hestced en met de oude ~imeon kon 
hij zc?11.en: laat nu, Heer, uw dienaar in vrede 
gaan! VredlR is hij gestorven, door het lijden ge. 
louterd en gezuiverd. Hij !<'.ing naar <iod in de 
schone 1 lcmel, nm er eeu" ip t r i:eniden van de 
heerlijkheid, die God t>ereidt voor hen, die Hem 
liefhebben. 
Dierbare .rouw: we waren samen eelulckh: ea 
handen een schone oude dag. i\u heeft God 1te
roepen en ons \an elkaar J!:l'Scheidcn, maar die 
scheidinit is slechts tijdeliik; hopd~k 1lin we weer 
spoedlit bij elkaar, om dan noi: l(elukkiger te ~ijn 
bij Uod. l)e men~ wikt, maar Gnd hochikt; en wat 
God doet, is wel1:e1laan. We hlijven één in ons ge
bed. God trooste u. Dank voor alles. 
Dierba1 e kinderen en familie: heden ik en morgen 
gij. Leeft goed en ge sterft goed en als ge goed 
sterft, dan gaat ge naar God. 
Jesus, J\\aria en Jozef: hoc dikwijls heelt hij Uw 
namen niet uitgesproken, zeMi~ jaar lang ID de 
H. Familie. Moge hij nu deze H. Familie ontmoeten 
ia de Hemel. HIJ RCSTE 1:\ VREOF. 


