
Zie, o goede en zoete 
Jezus; voor uw aan

schijn werp ik miJ op de 
kn ieen en b id en smeek 

1k U uit he t diepste m1i

ner ziel, miJn hart te 

doord r ingen met het 
levend igste gevoel van 

Ge loof. der Hooo en der 

\Liefde, en met een waar 

berouw over mijne zon 

oen en in 11 te ve rleenen 

den onwrikbaar vasten 

w il m1J ! e ·Oe ter en, terwijl 
ik met d rep gevoel en 

leedwezen uwe vqfwon• 

den beschouw en 1n 

m lJ n bi nnenste over

weeg. waarvan , o goede 

Jezus , de profeet-Dav id 

voorspe ld heeft : " ZiJ 

heoben mq ne handen en 

m 1J ne voeten door

boo.rd . ZIJ hebben al 

oeenderen ge -



TIJD! DOO I 1 EEUWIGHEID! 

Ter vrom, nagedachtenis van 

Gerhardus Sebastianus te Bock 
echt~enoote van 

GERRITDINA MARIA RUNNEBOOM, 

geboren 20 Jan. 1 868, na gesterkt te zîjn 
met de H . I-J. Sa era men ten der stervenden, 
overleden te Hellendoorn 23 April 1939 en 
begraven 26 A pril d. o. v. op het R. K. 

Kerkhof aldaar. 

Hetr, Gij ontneemt ons hem, di" ons allen. 
zoo dierbaar was. Uw wil gesc'.:iede ! 

De zoetste vertroosting, die men in het 
graf medeneem t is het getuigenis dat men 
een onberispelijke echtgeno:it, een teedere 
en liefdevolle vader is geweest, en aan de 
kinderen ilegelijke beginselen en christelijke 
deugden als erfenis achterlaat. 

Tevreden met Gods H. Wil en vol ver
tro,1wen op de eeuwige belo0ning zag hij 
den dood tegemoet. Almachtige Vader neem 
zijn ziel op, open hem· de deur des hemels 
en maak h em deelachtig aar, de vreugde des 
Hemels. Dierbare vrouw en kinderen tot 
weerzien in het andere leven. 

Bidden wij voor elkander : 
Mijn Jezus Barmhartigheid. 

Hij rnste in vrede. 

Wed. fl. J. Heupink, Hellendoorn . 


