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In uw gebeden wordt aanbevolen 

RIKA GEZINA KOEBRUGGE 

echtgenote van 

Gerhardus Hendrikus Feldman 

geboren 16 februari 1905 te Vriezenveen 
nog voorzien van het sacrament der zie· 
ken, onverwacht overleden te Almelo 
19 juli 1968 en vanuit de St. Jozef
kerk 23 juli begraven op het RK kerk
hof aldaar. 

Het is een daad van Gods barmhartig
heid, dat de mens niet weet wanneer 
hij sterven moet, maar waar bl~jft het 
woord van de Heer, dat de dood komt 
als een dief in de nacht : weest dus altijd 
voorbereid, want gij kent dag noch uur. 
Een liefdevolle echtgenote en moeder is 
van ons heengegaan. Levend in de vreze 
des Heren heeft zij in groot geloof en 
godsdienstzin al haar krachten gegeven 
aan haar gezin, tot de dood zo onver
wacht een eind maakte aan dit deugd
zame leven. 

Nu zijn haar handen stil gevallen in de 
dood, maar haar ziel leeft in God haar 
Schepper. 
Het leven werd echter niet weggenomen: 
wel verwisseld: Christus zegt het ons "Ik 
ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in 
Mij gelooft zal leven al is hij ook ge· 
storven". 

Dierbare man en zoon, familie en beken
den: gaarne was ik nog bij U gebleven, 
maar mijn tijd was gekomen en onver
wacht moet ik afscheid van U nemen. 
U weet dat de mens wikt, maar God 
beschikt: tracht de bede van het Onze 
Vader in overgave te bidden: "Uw wil 
geschiede op aarde zoals in de hemel" 
en blijft m~j gedenken in Uw gebeden 
en offer. Tot weerzien in de hemel. 

Gebed : Wij smeken U Heer ontferm U 

genadig overeenkomstig Uw barmhartig

heid over de ziel van Uw dienares Hen· 

drica en wil haar van de besmetting van 

het sterfelijk leven ontdaan, deelachtig 

maken aan de eeuwige glorie. 

Door Christus onze Heer. 


