


Gedenk in Uw gebed en H. Offer 
de Ziel van Zal iger 

Johanna Maria Vrijken 
weduv.e van 

Antonius Maria Beks 
geboren ce Helmond, is April 1897, en aldaar. i;a een 
geduldig gedragen lijden, tijdig gesrerkc mee de genade, 
middelen der H. Kerk, overleden 18 April 19~4. en 

22 April d a.v. be~ravc·n op het R.K. Kerkhof van 
St Leonard us. 

"D oor veel kommer en liiden moeten wij binnengaan 
in het Rijk der Hemelen". Ook in haar is die Apos· 
telwoord een ,•olie bewaarheid. Reeds vroeg ontviel 
haar haar g rote: Stc:un in het le\len en jaren Jang hcc:fc 
zij alleen de zorgen en lasten ,au haar gezio blij· 
moed ig en met Kroot \'Crtrou\vcn op God gcdragc:n. 
Toen een ongeneeslijke kwaal haar krach reo onder· 
mijnde. vond zij bij Hem de kracht, om moedig ha•r 
kru iswc:g met Christu!t te ,·o!einden <:n ongccv.•ijfdd 
is zij op eerste Paasdag mee Christus verrc:zen toe een 
nieuw volmaakt gelukkig leven en aldu~ bdoond voor 
haar r ijk en welbesteed leven. Zo heeft zij de goede 
sctijd gescredrn, de kroon der ovcrwiilning behaald. 
c:n zal in de dankbue herinn<:ring van haar kinden:n 
en kleink inderen blijven voorcle\'en. Dit alles is de 
zoecsce troo\C, die een moeder meeneemt io 'c graf. 
Dierbare kinderen en kleinkinderen, t-emint God bo· 
ven alles. en elkander in crou"O.·e liefde. wairin ik U 
ben voorgegaan. Bli1ft steeds op God vertrouwen, 
dan zult g ij hier in dit leven en hierr-amaals geluk. 
kig zijn. V muit de hemel .al ik U blijven i,:edenken 
voor de troon van God. samen met vader. met wie 
ik nu weer gelukkig verenigd beo. 
Gij allen, die mij dierbaar ziir. blijfc ook mij in Uw 
gebed in l iefde gedenken. T oe weerziens in de hemel. 
.Mijn Jezus Barmhamgheid ! Onze Vader Weesgegroet. 

Zij rusre in vrede. Amen. 
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