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Denise - Mario de MAAT 
onderwijzeres aan het Instituut St. Pierre en 

lerares in de lichamelijke opvoeding 

echtgenote vao de Heer 
Lino SERAFINI 

geboren te St.-Kruis-Winkel, op 24 september 
192 3 en godvruchtig overleden te Gem, op 
30 november 1964, gesterkt door de H. Sakra-

menten en de Pauselijke Zegen. 

Io deze m1suge en kille dagen, bracht de 
ongenadige dood diepe rouw over eeo schoon 
pasgcs:icht gezin. Een goede echtgenote. een 
voorbeeldige onderwijzeres, is niet meer ! On
doorgrondelijk mysterie van de dood. 

Door ons geloof weten we dat de dood de 
overgang is tot het eeuwig leven. Jezus zeil 
heeft de dood aanvaard opdar het volle leven 
van elk van ons. zou kunnen openbloeien. 

De schoonste jaren vao baar veel te korce le
ven, gaf ze in volle toewijding en plichtsbewuste 
overgave aan de jeugd. De vele ralemen die zij 
in zich droeg, zullen prachtige vruchten dragen 
bij de talrijke kinderen die ze in de klas met 
liefde onderwees. Zo dikwijls heeft ze in haar 
gesprekken gesproken over • mijn kioderen •. 
Ze was dan ook - in de volle zin vao het 
woord - een echte moeder voor hen. 

Liefste cchrscnoot, in eenvoud en in vertrou
wende liefde, waren wij elkanders kracht om 

samen door het leven te gaan. Na amper enkele 
maanden van geluk komt de wrede dood alles 
vernietigen. Onze liefde zal zich ou verder ver
eeuwigen over de grenzen van de dood heen : 
ik heb u oiec verlaten ! 

Duurbare ouders, al te vroeg is deze bittere 
scheiding gekomen. Het leven is hier voor mij 
bijzooder soel voorbijgegaan. Maar het was hier 
toch maar eeo begio. Hoopvol en kalm heb ik 
mij aao God overgegeven. Eens worden wij 
terug verenigd. 

Ik dank U allen om Uw genegenheid en toe
wijding, mijn geliefden. Gods Voorzienigheid 
zal over U waken ! God zegene en God beware 
U ! Tot weerziens bij de Heer. 

Beste familieleden en bekenden, eerwaarde 
zusccrs, collega's en leerlingen, een vurig gebed 
van U zal mii een hulp zijn en het bewijs van 
Uw gulle vriendschap. 

Mijn Jezus, barmhartigheid. 
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 

De Heer Lino SERAFINI ; 
De Heer en Mevrouw Frans de MAAT

CARDON; 
D" Heer en Mevrouw Dante Luigi SERAFINI

BELFI; 
De Heer Jean-Jacques de MAAT; 
De families de MAAT, SERAFINI, CARDON 

en BELFI, 

danken U voor de blijken 
van deelneming io bun rouw. 

Begraf. Vandenberghe, Kerksuaat 26, St.-Am 
Tel. 28.23.10 en 28.13.84. 


