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VOOR DE ZIEL VAN
Weleerwaarden Pater

KAREL

BILCKE

Priester der
Congreg~ tie van d e n A lle rh. V erlosaer,
goboron te Hoogst.rnten. op 2 4 Juni 189f, toprorest. op
9 No vember 1918. p r tC'öter gewtjd op 22 S eptember 1923 on
~odvruc:ht. • lt ovorlodon tn het S tn t·Ju ns C ~ thuis to Cenk.
dtm 2 t Au.;ustus 19~8, voonarn vo n do huustc hc•hto
S acrame nte n .
c Coda H . W il ~è:.eh1edo ; zonls H.j het wa l. " Oe7.e woor-

den van don overledene, uetgesproJ.en een pn.ar mmulon
voor ~tJn dood, kensahelsen dt:n p r&C!S~e r mJ to'lnr•s. d1o
UJt.aJuitond leefde voor ioru~· Chras~us on do zHden. Lo nge
jnran was hij werk~uam in do nw·s•e van OokraTne , waftt"
hij . alles voor ullel'l word • Ooste,.lsng met. de Oosterhnlfon ·
om nllcn to wannen voor C h r 1St.t.~. Toru~ge;,kocrd in Bel,•4
bloof hrj ~•oh met hurt. en z1ol t.oow•Jdon ann do Zlellor c
dar Oekl"al n er~ in de m kjru;t rok~n van La mbur~. Onderweg
n :lar zij n varsproado kuddo. tn de volle onlp1ooung van ):Jj n
g ren zeloz~ t..ocwJjdtnf,. v.enkte hem Onze Lseve Heer n& r
do vroultdc dos hemels. • Zo • terven t9 ~ n gowm• ( P"' aJ. l i))
een "ontbonden worden om mtlt. Ct-r.:;t.ua to zlin, en dat
as bov~ n atle he;,t. bt.$to .. ( Ph1l. I 23 ,,
Als p r1 o.stor van eon hoo~staa n d zseleleven. als loonbeeld
van aUe rel1,1euze deugden wn~ ~iJ n levon con onvortote·
hjke weldaud voor fnmtho, modebroeders en ffolov&aen on
een voortdur c::'ldo vorhoorhjkmd vnn do Aller ho•luiste Drie'
eenhe1d,
Mo ~en Jez\Js on Mnr1n, voor W te hij leofde en sherf, den
,. Lrouwen d1onnor ,, Uitnochten om 1n t e t reden an do
.. vrouddo dM Horen . ..

