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Te r b! ii\'e nde na geda chtenis aan 

Wilhelmus Josephus SCHELLINGS 
echtge noot van 

Geertruida Johanna GERRETSE N 
Geboren te Beun ingen op 19 ma art 1882, overl ed e n 
na ee n geduldig gedragen li iden en voorz ien va n 
d e H.H. Sacramenten, o p 11 apr!I 1962 te Beuningen 
en begrave n 14 april op he t parochieëe! kerkh o f 

aldaar. 

In voll e overga ve mm G ods H. \X/ il heef t hii als 
een voor beeld ig chr ist en afsche id geno men \'an 
al ziin d ier baren o m de grote reis te aan vac'Hden. 
Ziin taak was vol brac ht. 

l:i de herinnering za l hii blii ven voor t le ven al s een 
o ndernem end en eerlijk zak enman. Ve len zu llen 
!1em missen als randsman en vrien d in moeil iike 
o ms tan d ig he den . ~laa r bove nal z ullen ziin vrouw 
en kin d eren v<.1Jer dankbaar b liiven voor ziin grote 
liefde en toewijding voor ziin gezin. Z ijn eenvoud 
en oprec ht gdo0f zullen allen biibl iiven als een 
kostb.Jrc herin nering . 

G oede G o d , wii danken U voor alle we ldaden en 
qa ven, die wii doo r U van vader mocl1ten o nt vangen. 
Mogen ook wij steeds Uw eer en gl or ie d ienen en 
În novol ging van hem de liefde in gezin en fomilie 
beoefenen. 

Dîerhare vrouw, kinderen~ kl einkinderen en fam ilie, 
ik dank jullie voor alle liefde en g oedheid, die ik 
van u vooral in miin laa tste levensj aren mocht ont 
vangen. Bid voor mif. Met Antoo n bid ik voor u, 
o ndot we eens allen weer verenig d mogen worden 
in het hemels parad ijs. 

~l ij n Jezus, barrnh <Jrtighei d. 

Dat vader rw,te in de vrede van Christu s. 


