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Gedonk In uwe godvruchtige gebeden 
do Ziel van Zaliger 

ALEIDA SCHUTTE, 
weduwe van 

JOHANNES MOLTHOF, 
geboren te T.Hligte 10 Augustus 1832, na 
het ontvangen van de H.H. Sacramenten 
overleden te de Lutte 7 Juli rn23 en 
bagraven 10 J uli 1923 op het R.K. Kerkhof 

aldaar. 

Een eerekroon zijn de hooge jaren, die 
op de wegen der gerechtigheid gevonden 
worden. Spreuken XVI : SI. 

Ten laatste, na al hare kinderen, is ook 
de mo•der gestorven. 2 Maccb. VII : 41. 

Evenals Martha was zij bezorgd voor de 
dingen van haar huisgezin, maar even 
als Maria vergat zij niet om aan de voeten 
van den Goddelijkon Meester neder te 
zitten. 

Gelukkig zijn zij, o Maria, die Uwen 
Naam liefhebben; zij beven niet in de 
ure des doods. H. Bona ventura. 

Wii bidden U, o Heer, verleen aan Uwe 
dienares ALEIDA vergiffenis van hare 
fouten en zwakheden en laat haar deel
hebben iu hot geluk Uwer uitverkorenen, 

Amen. 

Mijn Jezus, barmhartigheid. 

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil, 
ONZE VADER. - WEES GEGROET. 

G. J, Oosterbroek, Koster, de Lutte. 


