
En :il .:Al in het huis van de llc:cr wonen in 
len~t< van dagen. ( Ps. 22) 
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Gedenk in uw gebeden de :fel van :alrger 
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~ebnren te Herten (:"'<ederland) op 20 januari 
I S.SJ en go<f-,·ruchtig overlrJcn Ie Bulngen·~f; n 
(So-Anoaklimck) op 31 oktobu 1969. ,.<><>~=••n 
\'an de laatste H H. Sakramenren . 

«Mogen de engelen U gelelden naar het pa· 
r.:.difs. en mogen de mt\rteh,ren U bij uw 
kom1t ontvangen om U binnen te voeren jn 
het hemelse I erusalem.» 

Met de:e woorden van de H. Kork :ol het 
lichaam van on:e dierbare O\'Ctledcnc \·oor de 
lilatste maal het kerkgebouw '\'trlatcn om aan 
de gewiJde aarde te worden tQC'\-'trtrol.rw:l 1o! 
aon de Opstanding. 

/:acht. :oals het laarsen'\-·lamm.cke dat Ja,; .. 
!.l.lm uttdooft. =o is moeJcr hcengcoaan. H.:· 
h:ut dat steeds e!n en al :or'd en bckomr.u!r · 
nu w~s voor de haren. )dopte niet meer~ e.:n 
diepe \ 'teugde straalde \<l.n hnar uelaat. =o\11" 
h•J iemand die "n lastige ta.lk tot ·n goeJ ein· 
de wf!Jt te bu:naen ! Haar :w:.re levenstaak ·w<.l:-; 

'\-olbr:tc:ht: ondanks menselijke tekorten. h3.:l =ij 
voortdurend getracht God, wH te. doen ! 

\Vij kunnen enkel de Heer danktn omdat vei 
<ulke goede moeder gehad hebben. Gelullig de 
kinderen die i:> alle oprechthtid dit mogen çe
tUl'l}tn . 

Help haar. o Hetr. ve:los haar volgens Uw 
Barmhartigheid . Het ;. guchied volgens Uw 
Heliige Wil. 

~Hin goede J,;inJertn en allen <!ie me ditr· 
baar waar:. hebt d.lnk voor alles. Troost cl .. 
kaar en sçhept mo~.:: l c., we\!t dat oo!< uw gan· 
~e le.:en een .. advent .. f.,, ten voortdurende op• 
:ang naar de Hemelse Vader. bij Wie we el· 

kEt<ar vóor eet'IS en QhijJ terugvinden . 
Oiubare Moeder. we danken U voor ~lies wot 

qlj voor ons gedaan hebt. Uw voorbeeld :uilen 
we navolgen: bliJ( voor ons bi:lden en over ons 
waken. 
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ten :eerste getroffen c.loor de vele blijken '\'4D 

mcdeln·en in hun dfc:pc: rouw. danken oprecht. 
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