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Ter gedotchtcci1 aan 

DINY OLDE RIKKERT 
CtbC'rco. :;•) m.oart 1932 en Dil hel onh ar1 :en der H.H. 
S.a(rarnenten der Stervenden overleden op 21 novetn
her 1962 te Oe Lutte. De gezJmcnliJkt plcchb~c H, 
M . .t en ab•outc h:id plaat5 op 26 november in hur 
parochichrk: van JJe Lutte. Daarna werd z1J beg-r.lven 

op het parochitlt k.rlbo!. 

8crnadute kreeg in Lourdc• van Maria 'n belofie 
mtt: ll:. ut je gd'l.àlig malen, niet h.er, maar :.n het 
enderc lcvcn. 

D cy. het Je•en httft '·oor 1ou ook Ja.reu lang jets 
van de belo!re gehad: 'n belofte die •oi;ell,l ook 'o 
1panal11g was, omdat vee) om }e heen er zo anders 
a.1tug en omdat JiJ het je zc.E 20 anJen h~d. voorgc
sttld. 

\Vlj gclovC"n dat niets van dit alles oatg.1.an is :ian 
de hcf\lcvotlc nn<lacht van God: en locn Jlj in de 
faaute- \ltckcn nog bij ons w.u. wiaLcn 'Wl) dat Jij laogs 
de« 1aoeilljke "eg God benadud htbt. 

J\ 11 Ic aa bij God beat. deok d•o ". Je moeder die 
altijd dicht b11 fou "·• co noo t ontbroken beeft : 
dcak un allen d e grug b J je ..-aren omdat he. goed 
w11 bij tou te zijn. et> aan je helpen dte grug: meer 
voor e hadden geel~. dan 'c u11 k?~cn. 

Cod wl1 .tt1ou·n dat het korte Jo·cn van ha.u "·oor 
u 'n d cpe inhoud heeft gehad. Wij vragen u te ver
geven wat daarin ootbrol.cn heeft tn Jat alles "'at in 
ha11r Je, til hn nu volop msg ltvtn lo uw nabljhcld. 
Z1J wl!Jc- zo erg graag leveo CD u hebt one gezegd 
d~t er hiJ u ten over•1locd aan k\'tn ••. 

"Ik ben eerlijk V<i1.n mening, dat htt lljdtn \·an deze 
tijd nlcl opweegt tegen de hecrh1L:.J1c1d dlc ons in 

Chr tlUI geoperibaard zal v.-orden; 
(P1ulas, apostel.) 

ll. 8. Steghuli - koster - De Lune. 


