
We vragen in Uw H. Mis en in Uw gebeden te 
gedenken: 

Josephine Jacq. Jeannette Marie van Rijen 
echtgenote van 

Fredericus Hermaous Jacobus Lemmiok 
Geboren re Bergen op Zoom op de 29e van de 
maand april 1926werd ûi, door een tragisch ongeluk, 
uir her le<en weggeroepen op zondag 30 juni 1963. 
Op 4 juli hebben we haar uitgeleide gedaan van uit 
de Pius X kerk en haar lichaam neergelegd aan de 
voeten van her kruis op her kerkhof van Broek
hoveo in afwachting van de opstanding uit de 

doden op de jongsre dag. 

11 Hoe is dat mogelijk?• .,Waarom laat God dat toe?" 
Vele van dergelijke vragen zijn dezer dagen gesteld. 
We stun inderdaad voor een oabegri1pelijk iets. 
Naar het waarom zullen we niet vragen. 
Ook José deed dar niet Zij wist zich te onderwer· 
pen aan Gods Wil. 
En in navolging van haar, moeren ook wij dat doen 
.Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel .. .' 
Lieve PritS, ik ben en blijf je dankbaar voor de 
schone en mooie jaren, die wij samen hebben 
mogen beleven. ze waren niet talrijk. maar zeer 
goed. Samen hadden we de zorg van de kinderen 
op ons genomen. 
Nu laat ik je daar alleen mee. Nee toch niet. Ik 
blijf met jou zorgen voor de-ze kleinen. 
Blijf moedig en vind je sretlne ia het geloof, dar 
we samen hebben bdeefd en waarin we samen xo 
gelukkig ziin geweesr. 
Over het i:raf heen blijf ik met jou ca de kinderen 
verenigd. 
JacQues, Bernaderre en Erik; in grote liefde bebbeo 
Vader en ik jullie opgenomen. 
Wil voor jullie Papa nu ook in de verre toe"omst 
eeo 11oost zijn en een hulp voor elkander. 
Lieve ouders. familie ea vrienden: Ik dank jullie 
allen voor jullie goedheid en vriendschap. 
Wij zijn en blijven in Christus'liefde met elkaar 
verbonden. 
In Gods tempel heefc zij God ter eer voor ons 
gezongen. Nu zingen wij voor haar: 
Mogen de engelen U voeren naar bet paradijs. 


