


Het is ee ,ie heiliye 
overledenen te bidden . 

,, ,, hcilz<ttne geduchte voor cl• 
11 ,\L, c11B. x11 , .m. 

..~l!. 
'ïlfr" 

Priesters aan het A tiaar ! 
Geloovigen in U,ve ge h e d en, 

GE DE:\l{T llE ZI E L VA/i ZILIGEH 
MEJUFVROUW 

HENRICA HELENA VAN DELDEN , 
Gebore n te Or DE\ZAAL , den 28 J,1hj 1811 , ove rleed zij . 

voo rzien va11 rle 1111. ~acramente11 dt•r s te r vonden, den 
28 December 1870. 

Ik heb pijnlijke maand en gehad , en droev ige nachten ge
teld, waarom was rnijne s rnart 011ophoudelijk ,,.n mij11e .kwa a1 
o ngeneesliJ k ? Omd at he t U , o Go d ! zoo behaagde 

Jon VII, 3. JEHE)J, XV , 18 1 PETH. Il , Vl. 

Zie! Uwe dienstmaagd -is in Uwe hand en , do e met haar , 
gelijk U goeddunkt. GEN, XVI , G. 

Za li ~ zijn die gedu .dig lijd en. reglv aa rdi 0 denken en zi ch 
aan den wil des ll ee re11 011Llerwerpen. zoocÎanig is z~i uit dit 
lc,·en gescheiden. ons de gedacl1ln1is aan haren dood tot 
een voorbeeld van dr,ugrl en gela1.e11heid nnlalende. 

J,c L. XIV . 2i Il 1\1Aci1 VI, 31. 

OP. regt,'aardi'.!e si erft, maar stP. rfL gerust. z~in doo<l is 
alleen de o,·erg...1ug tul een heler 1evc 11. 1-1. tlER NAHot-1 s 

Ik smeek u mijn e nieuden i11 u e n 11aam ,·a n J es us Chris
tus e u door de li elûe van den Il Geest, d at gij mij ter hulp 
komt , door uwe gebed e n a a,1 Go d voor miJ op te 't1rage11. 

. 1lo)1. XV , 30. 
GEBED. 

Almag tige eeuwige liod ! ,ontl'ermt El over uw e dienares 
llt::NHI CA, zoo wegens z.wakhed r. n Uwe 1egtvaardigbcid nog 
11iet mogt voldaan zijn , Pn li:rnt haar deelen in de rust der 
;,?elukzaligen I om de Yerdie11slen ,·an .Jesus Christus Uwen 
Zoon . 

Onze Vader. - Wees gegroet
R. I. P. 

S11rldruk rn11 J. T. ~onimrr, Alm elo. 


