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Jezus
Maria ·!· Joseph
Bid voor de ziel van zaliger

Joseph Hubertus van Megen
· Geboren te Venray 9 Decemer 1916,
overleden te Dohnsen (D.) 5 April 1 945
en begraven op het R.K. Kerkhof te
Broekhuizen 14 Maart 1946.
Met de bevrijding in het zicht, moest
hij nog sterven, getroffen door wreede
E:.n laffe moordenaarshand.
0 hoe gaarne hadden we hem, al was
~ et ook totaal uitgeput en verzwakt van
de vele ontbetingen, in ons midden teruggezien. T êmidden van zijn dierbare
c.uders en familieleden, di, dag en nacht
om zijn behouden terug'<0mst ·hebben
gebeden en geweend, in het midden
van zijn dierbaar dorpje en te midden
' van zijn tallooze vrienden en bekenden .
' die hij zich had verworven door zijn
ondergrondschen arbeid en hulp, gebracht
aan geallieerde pilol en, ·onderduikers en
krijgsgevangenen. Maar helaas Onze
· Lieve Heer heelt het anders gewi!d :
Heer Uw Wil geschiede, op aarde zooals in den hemel.
I'
Beste Sef, brave jongen, goede meester
en vurig strijder voor Kerk en Vader-

land, jouw levensoffer is niet tevergeefs
gebracht. Wij blijven je eeren als onzen
onvergetelijken held en zijn trots op je
daden en heldendood.
Het Bloed der martelaren, is het zaad
der christenen. Wij zullen trachten leering en vrucht te trekken uit jo,uw leven,
dat voor ons is een lichtend voorbeeld,
hoe wij als christenen, als katholieken
moeten leven en strijden, lijden en
sterven.
Zeker is het schoon voor ons levend
bevrijd te zijn van tirannie en onderdrukking, maar nog schooner is het van
een christe, bevrijd, ontbonden te zijn
van _al het aardsche, om op te gaan tot
God, het eeuwige geluk en de eeuwige
vrede tegemoet.
Dierbare ouders en familieleden, vrienden en bekenden, ik heb mijn christenplicht gedaan, ik heb den goed~n s\rijd
çestreden, ik heb het geloof bewaard,
1~ ans rest mij de eeuwige kroon der
ors' erfelijkheid.
Blijft allen voor mij bidden, want door
uw gebed houdt ge mijne gedachtenis
en uwe dankbaarheid jegens mij in eere.
En g ij mijn heerbroer in Java, gedenk
me dagelijks in je H. Misoffer.
Hij ruste in vrede.

