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Ech1genoot van 

Elisabcth Maria van Vorstenbos 
geboren te Hcl.!z.c: den 1 Apnl 1872, en aldaar 

ovecled•n d•n 21 Maart 1946, tiid19 voortien 
van de H.H Sacramenten der Stervenoen. 

Bidt, broeders, opdat mijn en uw offer 
W< lg•v.tllig mogo =i in aan God, den Almach
tigen Vader. ult de liturg1c: der H. ~1a) 

~tijn offer ~ Mljn dierbare ecbt~eooott, zoo 
go~aroe wa' tk on~ enkde Jaren b1j U geblc\:tn, 
om m chnstt:h)ktn eenvoud en sul geloof mN U 
de suite en è..!nzaamheid van den levensavond 
te deel en. God ech1er heeft het ande1s besc:h1kt; 
Ztju H Nruuu tij verheerlijkt! ~ Mtjn du.•rhAre 
kindçrc:n, nis een echte vader heb 1k u lid Qêhud, 
t.ondet vcd woorden, maar tot:h. :oo annig en 
'Z.OO aU:rk. Jk ben ZOO seJukkig gewU!ot bij het zien 
hoe uw ~cz1nnen groeiden en hlodJcn ondtr Gods 
wdv.ollcnd VAder-oog. En gil. ruijn prlestcqou\ftn. 
UllJD mt.JSIOoarJ!l. hoc: graag was ak nog getUlCt 

çcwuat vAn de uiteindelijke vervul! ng van uw 
bartcwe:osch, uw \'ertrek naar Afrika Doch èe 
dood kwam en ik gA heen. slechts enkel~ dagen 
voor çu :.uh gann .. Vader, Uw w1l gnchitde! 
In Uwe: hAnden beveel ik mijnen ~etst 

Oierbort. c:chtgenootc: c:n kind~"C'n, brengt ~ti nu 
ook, k•lm en zonder klagen, uw off~r, uw droef 
beid over miJn verscbcidc:n. zooal11 Ik, kalm c:n 
zonder klAgen, ziekte en dood uit Gods V Cider
band heb oanvnard. Wat God doc:t is w~l Çlcdaan! 

En :oo :al ons offer Gode welgevallig zijn 
en ons 1111len strekken tot zegen en eeuwïge \.'Cr .. 

bc:c:rlulung 1n do!n hemel. waar wij elluutder !.u lrn 
wedcrz•en Btdt voor mij. Weest goed en be~oryd 
voor mot-dn. tlt laat u ha3~" n.::t, zoo erg alleen. 

)liju Jesus Barmhartigheid. 
ZoPt Tial'l vnn :Maria. wee» wijn heil. 


