
Gedenk in uw gebeden 

FRANCISCUS BERNARDUS 
VERSTEIJNEN 
weduwnaar van 

Elisabeth Johanna Maria van Lieshout 
Hij werd geboren te Berkel-Enschot 17 apr i l 
1886 en is, gesterkt door het Sacrament van 
de zieken, overleden te Ti lburg op 5 juni 1973. 
Na een eucharistische uitvaartdienst in de 
kapel van het verzorgingshuis " de Kievits
horst" werd hij ter ruste gelegd op de Cen
trale Begraafplaats West te Tilburg op 8 juni 
1973. 

Kan men zeggen dat de arbe iders In de vorige 
eeuw het verre van gemakkelijk hadden, even
zeer kan men zeggen dat ook de boeren 
moesten werken voor een heel kle in beetje. 
En dan was het werken van 'smorgensvroeg 
tot 'savonds-laat. Dat heeft deze man en vader 
dan ook gedaan en ondanks dat alles hing hij 
met heel zijn hart aan dit werk . Hij ging ais 
het ware op en af met de seizoenen, wel we
tend dat het woord van de Schrift waarheid 
bevat : de mens zaa it maar God moet de was
dom geven. OOK toen hij allang het boeren
bedrijf uit was bleef zijn belangstelling ernaar 
uitgaan. En hoewel hij volmaakt tevreden was 
in het verzorginrshuis, als er één mankement 
was, dan wQS hot dit : dat er bijna geen men
sen waren met wie hij over het boerenbedrijf 
kon praten. 
Behalve zijn we, kkracht en zorg, zal ook de 

liefde die hij moeder toedroeg altijd in de 
herinnering blijven, voora l de vele jaren dat 
moeder ziek was. Wij verliezen in hem een 
lichtend voorbeeld van trouw, zorg en liefde, 
en niet in de laatste plaats van groot geloof. 
Wij bidden voor hem tot God, onze Vader : 
Heer van leven en dood, neem deze man en 
vader bij U op in de eeuwige vrede en geef 
hem naar het woord van het evangel ie het 
loon dat de goede en getrouwe dienaar waard 
is. Geef dat allen die met hem verbonden 
waren. nu ook onderling de eenheid zullen 
bewaren in de herinnering aan al het goede 
dat zij van hem hebben ondervonden. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van 
onze vader, schoonvader en opa zeggen wij u 
harte lijk dank. 

Kinderen, Behuwd-, 
en Kleinkinderen 




