


Goed sterven is met • Christus leven. 
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Mijnheer 

FRANS VAN ROMPAEY 
Voorzitter van de Kerkfabriek 

van 0 . L. Vrouwparochie te Hoboken, 

M edestichte r van de parochiale scho len 
van de gemeente, 

Ere.Architekt va n de eemecnte Hoboken, 

Gevo lmachtig d.Beheerder van de N.V. Lichtenberg, 

Oud.Bestuu rder van de Katholieke Nij verheidsschool, 

M edestich ter van h e t plaatselijk 
Algemeen Christelijk Vakverbond, 

Beheerder van verschillende maatschappijen, 

Lid van de bond van het I-I. Hart, van de 3 o Orde 
, an de 1-I . Franciscus, Bestuurslid van h et St Vin
centiusgenootschap en van verscheidene andere 

broederschappen, 

Vereerd met het Goud en Kruis van d e Heilige 
Rumo ld u s, de gouden m eda lie van de Kroo norde 

en andere eretek ens. 

Echtgenoot van Mevrouw 
Mathilda THEUNS 

g eboren te Hoboken op 11 Augustus 1878 en 
a ldaar godvruchtig in de Heer ontslapen op 

14 Febrnari 1955. 

Voorzien van a l de Troostmiddel en van onze 
Moeder de H. Kerk. 

Gedurende vele ja ren was hij een goed Vinccn-
tiaa n en evenzo vervulde Hij met ere h e t ambt 
van Kerkmeester, b ewust van zijn plicht in onkreuk
b are trouw de geestelij ke e n de tijdelijke belan
gen van Kerk en parochie t e dienen. 

Een weldoener voor de armen, zo had hij juist 
b egrepen dat wat aan de armen gegeven, aan God 
geleend was, da1rom is h em door d e Schenker 
van alle goed een lnngd urig lijden bespaard geb le
ven. (\Voorden van de Zusterken s d er Armen). 

Bouwmeester ! I-Ieel zijn leven was één bou
wen, ... aan gezin, ... aan de gemeenschap, ... aan 
Gods h eilige tempel. Begaafd met een grote men
senke nnis, een helde r verstand, edel van karakter, 
rijke ondervind ing en wijs doorzicht. Daarom werd 
er vurig gebede n : « Heer laat h em nog een tijd-
bng bi,i ons blijven. >> - m aar God sprak : 
<< Kom bij mij, u w kroon liet g ereed » - daarom 
willen wij met God zelf bidden : « Heer, Uw wil 
geschiede, wat Gij doet is wel gedaan. >> 

Miin teergel iefde kinderen en k ieinkinderen, ik 
h eb hard gewerkt, zo hard en zo lan ~ 1k kon. 
Mijn gezi n en m i .i n geloof gaven mij hiertoe de 
kracht, bij gestaan door een ononderbroken toewij
ding van mijn vrouw. Blijft in b roed erliefde vere
nigd, weest li efderijk en b ehulpzaam voor elkaar, 
s;etrouw e n sterk in uw geloof, want daa r a tléén 
is de k racht te vinden om veel te dragen, weest 
een sgezind in liefde en zorg voor moeder. 

Mijn teergeliefde echt~enote, ween nie t over 
mij, onze scheiding is slechts tiidelijk . 

Gij mij n duurbare zoon Mü,sionar is, fier , maar 
tn ch met gebroken vad erhart zag ik u gaan waar 
God h e t offe r vroeg. Bid voor uw Vad er, ... ik 
smeek de goede God zijn zegen over uw aposto
laat. Tot wecrzicns in de Hemel. 

E erwaarde Broede r, gedenk mij aan het altaar 
áes Here n . 


