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In d~ \Tedf" van Christus is ootd<tpt"n 

MINA EUPHEMIA DEPPENBROEK 
echtgenote van 

jOHA!\.'IIES HER;\! \XNUS \'ISSCHERS 
ZiJ ""d l(eboron t< Loss<r 28 sept. U:97. Voor· 
tit·n v:w dl· II. Sacramenten drr "i:Ît~('fi ovc:"rlt.-{'d 
û.i 12 au!(. 1965 te Lo""· Ha.tr lichaam werd 
op I b aug. te ru<te gdcgd op btt R. K. Kerkhof 

T~ \rn g na ... r llil~Iut.:h .k.e bt r kt"ning 11•0·"' 
••u)('d r hf"Cltg'.tan uit dit lt:H'h Ze leefde zo 
graaJ!l: z~ W'35 zo gehf"cht a n ons guin E-n a:!.n 
h.t Je,~n op d boerderij. Uaarom \ ' el loet haar 
l'\ ar om \'Sn dit allf't af c..hdd le moeten ne· 
m n, h wilde 10 graag ''ccr b ttr wnrcf•n, maar 
to-u /l" b~:;rrrp dat er g:f"n ~WIIr"ting meer voor 
h.;.Jr w .. l:), hcc.:ft 1:e iu "oJic un·rsa,·e aan Gorl 
dit offer ~tcbrachl. 
Struh btgaan met bet 1 ijdrn van andere n, herft 
'" tdf motten lijden lol het uittr<te. Met 
Christu~ bij wl~ns ~1isoffcr ze 10 'a.lk aan" .. ·c-zig 
wa<, hteft ,.. do lijden<kelk g•·dronken tot d• 
hod m toe. 
Brstt m•n, dochter, schooJUOOII en klcinkinde· 
nn, 10 graag "'as ik nog bij jullie ~ebte,en, 
maar God ,.;Jde and•' n. Op Hem hebben we 
nooit te\·ergeefs ons vcrtrou""t grstdd. daarom 
mt>t>lt"o '"t< ook nu zeggtn~ Zu is het goed Het"r, 
u"' ,, il gc~chiede. 
Dankbaar ben ik dat ik d• loat<tc weken thui• 
hch kunntn doorbrenge n, dankbaar htn ik voor
al jou mijn dochter to<n je m ü bij dag en bij 
nacht mt-t jf' lie-fdevolle zorgtn omringde. 
Dierbare- 7u~ttn, zo vaak k'"ttmcn ,.,..t bij elkaar, 
dankbaar b~n ik jullie ook dt laabl_c wekerl al· 
tijd ''ttr a:tn mijn zick~d '":trtn. Tot wt::er1ien1. 
Beste famitit-lrd~..·n en ktnnisscn in en buitrn 
Lo...,vr; Gods beste t:cg~.-n wens ik u toe, "e 
biddl"n dat ,.,.e dkaar eens tf"rug zien in eeu" i ge 
'rcugdt. daar ''aar Chri1"lw ons allen c~n plaats 
hetft b•·rrid. 


