


TER VROME HERINNERING AAN 

Geertruida Francisca Josephina WINKELMAN 
te Buurse geboren 9 maart 1904, na het 
ontvangen van het H. Oliesel en de Pau
selijke Zegen ook te Buurse overleden op 
18 april 1962 ; na eerst in een korte rouw
plechtigheid peinzend de Heer ~•volgd te 
zijn op Zijn Kruisweg - Goede Vrijdag om 
3 uur - h ebben wij haar lichflam naar het 
graf gedrage11, in de vaste overtuigin~. dat 
op deze Goede Vrijdag een m.1al voor haar 
een heerlijke Paasrnorgen zal volgen . 

"Een aanvaarde uitnodiging om de Heer op Zijn 
Kruiswe~ te volgen'\ is dit niet de enig aanne
melijke verklaring voor dit mensenleven 1 
Een gezond mens gaat werkend door het leven, 
een zieke lijdend .. 
Zo ook onze dierbare overledene, zeven en veertig 
jaar lang, zonder enige onderbreking. Laat het 
een onvrijwillig Jijden geweest zijn, in gehoor
zaamheid aan God's H. Wil aanvaard, wordt zo'n 
leven iets kostbaars i11 Goct's oog, omdat het at 
maar door en telkens meer Kaat gelijken op dat 
van de Heer zelf. - .Lijden loute rt de ziel". 
Wat zal uw ziel dus in deze smeltkroes mooi 
geworden zijn dierbare overledene, ook al wist 
gij het zelf niet meer, vanaf het ogenblik dat ook 
uw denkvermogen, als gevolg van uw ongenees
lijke kwaal, gestoord werd. Nu is alles voorbij. 
Met de Heer kunt ge zeggen .Het is volbracht" 
en daarmee eindigt het droevige van uw Goede 
Vrijdag. Maar Goede Vrijdag is geen einde; op 
Goede Vrijdag volgt altijd Pasen. Is het dan ver
metel te oordelen, dat wij achter uw graf reeds 
de Verrijzenis-zon zien gloren 1 Tot zolang zul
len wij U niet meer zien, maar wij weten dat ge 
er zijt in God, verlicht door 't licht der glorie. 
à lies hegrijpend ook va II uw voor de wereld on
begrijpelijk leven, en God er zelfs voor dankend; 
en nu gaat gij uw schade inhalen, door al mnar 
door te werken, d.w.z. te bidden voor ons alle
maal tot de Heer, onze God, opdat ook wij mogen 
komen, waar gij zijt, R. I. P. 


