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Bid voor de Ziel van Zaliger 

HENDRIKUS KRA.BBE, 
echtgcnoqt van 

Getruida Rolink, 
geb.oren te Bemoingen 25 Febr . .1875, na het 
ontvangen dei· H. H Sacramenten overleden 
te De Lutte den 19 April 1907 en begraven 

den 23 d.o.v. op het R. K. Kerkof aldl\ar. 

0 God, hoe ondoorgrondeli,ik zi.in uwe 
oordeel en, hoe onn».~peurlijk zijn uwe wegen 
en wie zal hem durven vragen. wii,arom H\j 
zoo gedaan heeft. Gocl alleen w,:,et ,.,;ie )iet 
Zt\lig is te leven 9f te sterven. 

• Rom. XI : 24. Reg. XIV : 10. 
Zalig zijn zij, die geduldig lijden en zich 

unn <.fen wil des Heeren onderwerpen. 
!<:cel. XI : 24. 

Dierbare echtgenöote, kind en bloedver
w;,.nten het valt mij hard u zoo spoedig te 
moeten verlaten; gaarne had ik nog b~i u 
willen blijven, roa..r Gods H. wil geschiede, 
in den Hemel zal ik u blijven beminnen en 
voor u bidder;. Wilt dus niet treuren gelijk 
zij die geene hoop hebben in den hemel zal 
ik n wederzien. 

1 'fhess. IV : 12. ,Joan. XV l : 22. 
0 Mn.riA., ik eerde· u in mijq. leven. wee·s 

gij een helpster v&o,· mijne dierbare echtge
noote en kind. 

Mijn Jezus, barmhartigheid. 
100 dagen aflaat. 

O~ZE VADER. - WEES GEGROET. 

J. <Jrc:e Punt, De Lutte. 


