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HART VAN MARIA. 
TROOST DER BEDRUKTEN, 

BID VOOR ONS. 

K.A .)f. (Holland) 



Ter godvruchtige herinnering aan 

Geziena Tobia Brand 
Weduwe van Johannes Loohuis 

geboren te Oldenzaal 29 December 1861. gesterkt 
door de H.H. Sacramenten der Stervenden overleden 
10 Februari 1945, te Oldenzaal en den 13en d .o .v. 
begraven op het R . K. Kerkhof a!daar , 

Zij heeft s teeds de wegen der gerechtigheid be
mind en haar huisgezin met goede dienstijver be 
stuurd, · zijnde een trouwe echtgenote en een zorgvolle 
moeder. , 

De dood heeft haar dan ook niet onvoorbereid 
gevonden, omdat zij zoo leefde dat zij elk oogenblik 
zonder de minste vrees of angst de eeuwigheid 
kon ingaan . 

De rechtvaardige, zoo zegt ons de H. Geest, zij 
zal steeds in vreae zijn. VVelnu dan was die vrede 
zeker haar deel. De overledene was eenvoudig en 
oprecht, en week IIle t de uiterste zorg af van het 
kwaad. 

Een diepe godsdienstzin was de -grcndslag van 
haar leven e_n God zal gaarne dat leven, trouw aan 
Hem doorgebrachti nu rijkelijk beloonen met de 
eeuwige zaligheid. 

Dierbare kinderen, ik ga nu naar 0 . L. Eeer lr~ de 
hemel kan ik nog veel meer voor U dot:n, dan ik 
hier op aarde gedaan heb . Ik zal daar bidden : 
Hemelsche Vader , bewaar hen in Uwen Naam, die 
Gij mij gegeven hebt. Heiligste in waarheid, be
waar hen van het kwaad. Kinderen, denkt steeds 
aan het voorbeeld dat vadvr en moeder U hebben 
gegeven en laat 0 . L. Heer steeds het voornaam
ste zijn in Uw leven, zooals dat ook bij ons steeds 
het geval is gew.eest. 

Ik vraag niet Uw tranen, maar wel Uw gebed. 
Ik dank U voor de liefde en zorgen, aan mij 
steeds besteed en eenmaal zien wij elkander allen 
terug hierboven bij God in den schoonen hemel. 

Mijn Jezus Barmhartigheid. 
St. Plechelmus, bid voor ons. 

Zij ruste in vrede . 

Drukkerij Fa. Brummelhuis & Loohuis, Oldenzaal. 


