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zy hebben myne hoo,clen 
en voeten doorboord, en zij 
hebben al rnyne been~eren 
~•teld ." P; XXi.17. 18 

Volle i'tÜlat voor de ov~ ... 
ltidenên ,1, men bovcnst• .. n•l 
~ebrd 1i.e vo"rl'f teh1etht ~n 
~eco:rnmv.ruceM'd te hebber, 
voor een Kn.uabeela bidt.met 
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!1et1 .oU.o,• 11an de lub1• .oor
- ••td11 .... 1, htt D.c:1 eel door v~r 
Onu Y,i,c\,:m; en vfWees G1gniett1, . ..,,,.. 
of 11n.itre d"riel11ke sebecf.e..,_ tol · 
,n1mne ·01 d,nRYiderte biddc11 ~-i;.. 



Gedenk in uwe godvruchtige gebeden 
de Ziel van Zaliger 

Gesina Grote Beverborg , 
echtgenoote va n 

G.erardus Friellnk , 
geboren te de Lutte 27 November 1888, over
leden te Beuningen li December 1915, na 
het ontvangen va.n het H. Oliesel en den 
17 d.o.v. begraven op het R. K. Kerkhof 

te Denekamp. 

De rechtv1tardige, al wordt bij door den 
dood overvallen z><l t,och in ruste zijn. 

Sap. IV.: 7. 
Wanneer het morgen i.,, denk dat g;.j den 

R.vond niet zult bereiken en wanneer het 
nvond is geworden, beloof u dR.n, niet den 
dRg vRn morgen, want de Zoon des menschen 
zal komen op oen uur, \vR.arop Hii niet ver" 
wRcht wordt. I Tbom. à Ken,pis' XXIII: 3. 

Zü g1\f acht op de gangen van liaar buis 
en 1\t h,uu brood niet in ledigheid. 

Spr. XXXI : 27. 
ZLi was eenvoudig en oprecht. vreesde 

God en week Rf v11.n kwaad. .Job. I-1. 
Mijn echtgenoot! ik beminde U gel~ik eene 

moeder hai<r eenig kind bemint. Vergeet 
mijne zucht~n niet, denk aan mijne zorgen 
j egens U. -~erplicht U voor de rust mijner 
~iel te bidden. 2. Reg. 1. Joes Chryst. 

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. a fl.) • 
ONZE VADER - WEES GEGROET. 

Zij ruste in vrede. 

H. l:lenneker - Denekamp. 


