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• 
Bid voor de Ziel van Zaliger 

JOHANNES HERMANUS NOORDINK 
echtgenoot van 

BERENDINA FRANCISCA NIJ HUIS, 

na het ontvangen der H. Sacramenten over 
leden te Haäksbergen den 24 Maart 1915 

in den ouderdom van 28 jaren en den 
27 daaraanvolgend begraven op het 

R. K. Kerkhof aldaar. 

In het begèn mijner jaren g·a ik de poorten 
der eeuwigheid binnen, ik heb tevergeefs de 
rest mijner jaren geteld. 

Isaias XXXVIII. 11-10. 
Zoolang ik bij u was, was ik er door Gods 

wil, dankt Hem on zingt Hom lof. Tob:XII, 18. 
Gelijk eene ·wolk verdwijnt en voorbijgaat , 

zoo keert hij niet weder die ten grave daal t. 
Job VII, 9. 

Dierbare "Echtgenoot on g\j 111ijn kinderen, 
die nog te jong zijt om uw verlies te betreuren, 
ik zal u bij den Hemelschen Vader aanbevelen, 
die geen Weduwen en 1Veeze11 verlaat. 

En gij mijne Moeder en Verwanten,ik dank 
u voor al uwe zorgen en wilt bidden voor 
elkander, om eenmaal met elkander veroenigd 
te worden daar waar geen scheiding meci· 
plaats heeft. 

Mijn Jesus barmhartigheid 
(100 dagen aflaat). 

ONZE VADER . - WEES GEGROET. 

Hij ruste in vrede. 

J. II Slotrnan, koster, Haaksbergen. 


