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:\IOEDER VAN SMARTEN, 
:\IOEDER ALLER CHRISTENEN 

BID VOOR ONS. 
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n Bid 

cJulu11111a 

voor de zalige rust van 

/ [ermina Ejesina 
GROOTHUIS 
echtgenote van 
Hendrikus Wilhelmus 
MEYERINK 

Zij werd geboren te Lonneker 14 Se!)t. 1902. 
en Is na een kortstondige ziekte, voorzien 
van de HH. Sacramen1en der Stervenden. 
overleden te Enschede op 1 April 1955 en 

_1_ 

de 4e d.o.v. begraven op het R.K. Kerkhof aldaar. 

De mens moet niet trachten Gods raadsbesluiten 
te doorgronden. In 't andere leven zullen ons deze 
gehetme~fssen overvloedig worden ontsluierd 1 dan 
zullen wij ze zien met heel andere ogen. don wij 
nu doen naar onze menselijke berekeningen 1 nu 
buigen wiJ het hoofd met chrts1eliJ K: berusten, in 
gelovige aanbidding van Zijn Goddelijke Wil. 
Haar man k:on op haar bouwen en vertrouwen 1 

haar liefde en toewijdin;i behoorde hem en de 
kinderen geheel en al toe . 
• De moeder · Is nu van ons heengegaon. Ja! dat 
was zij .• de moeder• , ongekunsteld, echt en waar i 
in hanr godsvruchtig geloof heeft zij de krach, ge 
vonden om samen met haar man, te verzorgen en 
te bewaren, zo goed als zij kon, w at God haar 
zegenrijk toevertrnuwde. Zo wos haar leven met 
al zijn dagelijkse zorgen en atbeld een eredienst 
aan God; bij Hem moge nu haar woonstede ziJn. 
Dierbare echtgenoot. God vraagt een groot offer 
van u ; van u groter don van mij. want 1k ga naar 
de hemel. en gij blijft in liefdevolle zorg bij de 
kinderen. Dierbare lieve kinderen, wel vroeg ga 
1k van u heen. maar vergeet mij nooit. Aanbid 
God en wees Hem steeds dankbaar e,n trouw in 
1e geloof en leven, zoals Je van jongsaf geleerd 
en gedaan hebt Dan moge ons gezin eens geluk:. 
klg In de hemel zijn. Gij allen, familie en beken
den, gedenk mil in uw gebeden Tot weerziens. 

Mijn Jezus Barmhartigheid. 
Onze Vader - Wees Gegroet. 


