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Ter hfutrr.er ir-:i Pin 

Maria Christina Aleida Schuiten 
Oebr-w-E=:n 1- e. • 1.i d"., Q~
sterkt aoor net H SarramAm t.htr i.~•Kttn Gv 
novecoher 1G13 te Ensch"ae. BAoraven te Loss ... , 

24 november 1973 

o~s hut lS voor u \l•UCh•p~n 0 Ood ";) h~t 
rust n:et 101 :iat hEt~ rusl in U 
''-Ne wJllen graao Jovgn, ang le•en - m1•r het 
aardse Jel/an, hoe lang ook. 11 maar e~n ir.o
ment 
Plotse img is za van ons heongegaan, zo onve-r
wachts, terwiJI de toekomar voor ons r.09 zo 
mooi lee/'... Het heef1 m~t U> mo;;.-..n ZIJ • M~ar 
voor de gelovi;4tf 18 h~I &lt:trv~11 rJel het e• d".t 
m•M h"'' be11io Doo<l11oan 11 n"r de hem<ll 
oaan 
(},eed" God Ik dar;~ u voor an" 11oede gaven 
vein U 0'1tvonger1 en 1k vraao U vi0rq1'ft'r.is voor 
al mijn f:>uten. lw'h,r1 Jezu' h 1rmh 1r t.1;he1t..i 
Maria heeft n..,e] ha,u Jevton k 111r Qestaa11 voer 
ör.deren. Bi1na 25 )atH h bb~n w• sarne d J
ht:!f fin Jeed gedraq.-n t+h uc. ht!b OLl~•'temJ 
veel ödU haar te danken Ccd m'-'Otl hot u ver -
g~lden. 
Voor 1Fderef:>n wtH 1'> QOl!t!cJ en . ...,eJt. ... 1Jlc n J 

qaatvnJ ·1oor h;.iar "'" nu)n h:niJ10, voor t"tti.:wo . 
den, parochianen. 
2 11 was gocisdit;r.l'ltiv. ttf~nvo11d1(j,I, ·zocht ce a..:.ini~"' 
d1nge11 11i~t. 

Mi1r.e dierbaren - p:.ist0or. f1r11il ", ''Tliwcgr. 1 

bekAndir:-n. we rnr..ieten sch~1d;.n z"> rlotRt-1111 ·1 • 
ht:!t is har<l , maar h"t1 1s Gocli:1 w11. M<1t1r ·.-.ret:s 
niet bedroefd, dtt scht-1J1ng is m.:SH.r K(')rt, Rnn"". 
dig 2uJ .eo 'Nii elkaar w.;ter1.:ffn voor t4IHJd i tJ 
God, onze goede Vader u u~ hemel QJ" C11ZQ 
-..reuone zal vo1kome1, ZlJf'. 

Voor uw i..lijken van meelevei met h11_1 g1 OH~ 
verJies van Maue1 b~t111gen Vl. i} u •>"\~w llerte 
litk e àank 

r~m1he Schul .,.,.. 

fe11otoor G. J \Voertmu1 
f.arnill t '././ .)Ut1TIA"\ 


