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Ter dankbare nagedachtenis aan 
Alphonsus Maria Bernardus 

te Wiel 
echtgenoot van 

Johanna Maria Geertruida Ketelaar 

Hij werd geboren te Azewijn 11 mei 
1902, huwde op 3 augustus 1937; uit 
dit huwejijk werden 14 kinderen 
geboren. Twee iaar geleden mocht hij 
fesamen met zijn echtgenote en de 
vele kinderen en kleinl<inderen zBn 
vijftig-jarig huwelijksfeest vieren. Op 
30 ol<tober 1989 werd hij door een 
hartaanval getroffen ontving de 
ziekenzalving en overleed vredig kort 
daarna. Op 3 november hebben wij 
hem ter ruste gelegd op het 
parochiekerkhof van Azewijn. 
Laat ons bidden: Goede God, wij 
beseffen, w~lk een gelovig, eenvoy
d1g en w11s mens van ons 1s 
heengegaan. Wij danken u voor zijn 
vooroeeld van liefde en rechtvaardig
heid. Hij leefde niet voor zich zeff 
maar voor zijn gezin, kracht puttend 
uit zijn rotsvast geloof. Dat was zijn 
levensantwoord op uw roeP.stem. 
Daarom kon hij ook in volledige 
overgaven met veel humor, allereerst 

de ongemakken van de oude dag 
aanvaarden. Op de vraag, hem 
gesteld in 'n soort interview, !fort voor 
zijn dood, hoe hij tegen oud-worden 
aan keek, was zijn antwoord: "Daar 
heb ik geen elend mee". Na de 
hartaanval, beseffend dat zijn uur 
gekomen was zeide hij: "Ik ben 
oereid, mij wacht een beter leven". 
Zijn omgeving was daardoor ten 
zeerste gesticht. Zijn voorbeeld en de 
wijze woorden, die hij tot velen 
gesproken heeft zullen wij niet 
vergeten. Moge dit onze kracnt zijn, 
om dit heengaan zo te dragen, als hij 
het deed in de overtuiging, dat wiJ 
hier QP aarde ~!echts .Pelgrims zijn 
naar Gods eeuwige glone. 
Wij geloven en oidaen dat Christus 
tot hem gesproken heeft: "Kom, 
g!3zegeride van mijn vad~r1 tr~ed 
omnen m de vreugde van de r1eer. 

Uit 'n gedicht, getiteld: "Mijn Vader". 

Hij heeft de omgeving van zijn leven 
bemind. Hij kende áe dieren, zoals 
wij mensen kennen. Hij kende de 
winden en wist te oogsten: Hij raakte 
met zijn humor volwassenen en kind. 
Zo leerde hij mij aan het leven wen
nen. 



Hij wist mijn daden, vast en goed te 
sturen en had zijn vrouw en al zijn 
kinderen lief. Mijn vader, hij was 
rechtvaardigheid. Hij had de goede 
liefde tot de still' en ware dingen. Ik 
weet hoe zijn denken mij - gelijk een 
lichte wolk - behoedt. Mama hield zijn 
bange handen stervend Christus te 
ge moet. 

Voor uw belangstelling en meeleven 
na het overlijden en de begrafenis 
van m11n man en onze vader en opa 
betuigen wij u onze hartelijke dank. 

Groen·Venlo 

A. te Wiel - Ketelaar 
Kinderen en kleinkinderen. 
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Uit het leven heengaan 
wekt vertrouwen op weerzien. 




