


Wil bldden LI, o God, dat Gii de plaats van
verkwikklng, licht en vrede wilt schenken aan

Antonius A. M. van Poppel
echtgenoot van

Adriana A. C. M. Merkx
geboren te Tilburg op 12 November 1909 et gg-
gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk,
overleden te Trlburg op Paaszaterdag 1 April 1961.

Weli< een zwaar offer vraagt God. Een dierbare
vader, in de bloei vanziin leven aan ons ontnomen,
terwijl hi1 nog zo nodig was om de opvoeding van
zijn kinderen te voltooien en ziin ondernemingen
te besturen.

Hii was een man met een groot geloof en een
groot godsvertrouwen. In dit geloof ging hii ziin
kinderen "roor, met Gods vertrouwen bouwde
hij zí1n zaak op. En God heeft ziln vertrouwen
niet beschaamd, maar hem gezegend. Hoevelen
van zijn familie en daarbuiten heeft hij met raad
en daad bijgestaan.

Dierbare vrouw, ik laat u alleen achter met de
zorgeÍi. voor ons gezin. Vanuit de hemel zal ik u
steunen om het mooie *erk dat wij samen begon-
nen zijn te voltooien. Lieve Mammie, heb dank voor
al het lieve dat gij in rnijn leven hebt geschonken,
dank voor uw liefdevolle zorgen tijdens mijn ziekte.

Dierbare kinderen, blilft goed voor Mammie en
volgt mijn voorbeeld na.

Dank Heer, voor de jaren die ik in krachtige
levensbloei heb mogen werken; dank niet minder
voor de tijd van liiden, voor Uw liefdevolle kas-
tijding; dank voor zoveel trouwe genegenheid en
toewijding die mij te beurt vielen.

Wat ik deed Heer en wat ik leed, neem het ge-
nadig aan als de kranke offergave van IIw die-
naar en erbarm lI over mijn tekortkomingen.

Miln passietijd is nu voorbij: lieve vrouw en
kinderen, mijn familie en vele vrienden, bidt dat
ik Christus moge zien in het volle licht van Ziin
eeuwige Paasglorie.


