
Voor Uw blijk van medeleven en deel-

neming met het overlijden van onze zorg

zame Vader, Behuwdvader en Opa, zeg

gen w ij U oprecht dank. 

Kinderen en Kleinkinderen WITLOX 

In Uw godvruchtige gebeden wordt aanbevolen 
GERARDUS WITLOX 

woduwnaar van 
HENDRIKA VAN DEN BRAGT 

eerder weduwnaar van 
JOHANNA DE BRUIJN 

geboren 10 februari 1891 te Helvoirt voorzien 
van het Sacrament der zieken overleden 

24 juni 1970 te Mierlo 
Gezond en wel vertrok hij naar Helvoirt om bij 
zijn zoon een flink weekend door te brengen. Hij 
vond het altijd heerlijk om bij zijn zoon enkele 
dagen te vertoeven, De plaats waar hij met zijn 
vrouw en kinderen heeft gewoond. HIJ had daar 
vele kenn issen die hij graag op z'n tijd bezocht. 
Dat was hij nu weer van plan. Het verliep echter 
heel anders dan hij en zijn kinderen verwacht 
hadden. Hij werd niet goed en was genoodzaakt 
vroeg tijdig naar Huize Bethanië terug te keren. 
Het was zijn laatste reis hier op aarde en het 
begin van zijn reis naar het Huis van de Vader. 
Zijn heengaan heeft ons allen verrast. We zijn 
bedroefd. Graag hadden we hem nog lang in ons 
midden gezien. Maar door onze droefheid heen 
denken we met een dankbaar en blij hart aan hem 
terug . Hij betekent immers veel voor ons. Zijn 
leven was echt niet gevrijwaard van moeilijkheden, 
integendeel. Ondanks dat wist hij er iets moois 
van te maken tot het laatste toe. Wanneer hij een 
ander maar een plezier kon doen. dan pas leefde 
hij . HIJ deed in alle stilte zonder op de voorgrond 
te treden. 
Ook in Huize Bethanlê zullen ze hem niet l icht 
vergeten. Zolang hij kon hielp hij mee. Lang heeft 
hij gewerk ten bate van de missie. 
Daarom, beste kinderen, weest dankbaar dat u 
zo'n zorgzame vader mocht hebben. Zijn leven 
zal betekenis blijven behouden voor u. maar vooral 
ook voor Zijn God die onze God Is. Zijn naam 
staat voorgoed geschreven In de palm van Z ijn 
Hand. 
Moge hij "nieten van de eeuwige vreugde die 
de Heer hem en later ons allen, heeft bereid . 




