
In uwe gebeden wordt eanbf'vol"n 
d• Ziel vao Zal ger 

EUPH EMIA JOHANNA GROTE PUNT, 
Onderpre~~c·e '"an d!! Marle·ConQreg•te 

lid -va~ d 0 Mar a .... er ... enlg ng 
lid ... Il'\ de Ve1eeni9 n; Mo1•gare:th• S1ncl11r 

ltd van de 3e Orde ... an St. Frencltcus 

ZJ weid geboren :.>8 Juni 1876 te De Lutie, w•ar z;j 
voortlen ven de oenademlddc:len der H. Ke1k overleed 
3 Januari 1 Q44 en den 8en do v. b"gra ... en werd 

op h~t parochiekerkhof aldeer. 

H"ar sterfbed was kort, maar h"t vertrOIJ""'~" op een 
i;elu"-k ~ eeuwlghe d ag op heer oetaet Na "~n 
voorbe" d g leven. k ~Il\ "oor d"=' w'!:'reld. mear groot In 

ae oogen "'"' God, r ~P c• H'!"er h••' tot Zteh. r < 
aan •"='rd ensten 'W'af"I ge~den en ooed~ werken. 
As C~n h11r m SI, d a'"l zal h~t o'"' ~erk z 1n, c•e zit 
,~d·r.-n morgttn vroeg OPzocht, om den c;1g een ha;!llr 
Heer to-: t~ w Jd~n. en die ze nooit 1.<00fb11 g ng 
zonder Hem e·"en te o=-zoeken en om Z·Jn zegen te 
vrag.-n. Ha'e offf"randen stegen daar op voor G od !l 
aang<ez cht en staan geschre"en In h~I boe;c des 
levens. 

Zai g I'\ d"genê', diP. d~ H"~r. al; H1i komt, a zoo 
doend" en wa(~nde Zï'I "1nd~n. 

Ma•th•,s XXIV : 46 
Maria wei ha!llr ~ten In d t ~ ng1o00rd. har~ zoet· 

held In hel uur d•s doods. Z1 za hNr g• eld•n •OO• 
d-n troon van Hoor Godde ~en z.,.,.. 

H. A fonsus de l g. 
M n• d erhen~ familieleden, h"ne ik dank Ik u "oor 

uw" 11 ... lderiik~ zorge!'1. Bi1Jlt •111j stcunt:n door uwe 
a1tnbf' ... ellng bij God ; Ik zal Hem .... regen om u te 
b""loonen •.oor 111 het goede, dat g•J mil bew"zen hebt. 

Maria, Mo~d·r. toon miJ na d"z~ b.s llngschep, 
Jezo.n. d geie:gende Vruc;ht van Uw schoo• 

J c z u 5, ba r m h a r t 1 g h a 1 d 

ONZE VADER - WEES GEGROET. 

G J Oosterb•oek - kos• r 


