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Laat ons bidden 
Heer, Ge hebt iets . mools gemaakt in moeder en uw 
schone schepping weer geschonden. Zie we zijn met 
pijn geslagen. omdat ons mensenhart geraakt is door 
uw hand. Wîj '\·atte:n God uw plannen niet, maar 
Fiat. Vader: wJj geloven in uw wijsheid en stellen 
op uw goedbei\l onze hoop, 
En daarom danken wij U God. voor al het goed dat 
Gij ons gaf in moeder: voor uw ::orgen door haar 
handen, voor uw Jicfde door haar hart. Dank voor 
moeders groot geloof en hartelijke eenvoud. 
Reeds in haar jeugd ve:n:eesd. werd zîj verwe;tn 
naar een lee'1 als weinigen beleven. Maar Gij o Heer 
behoedde haar in vaderlijke zorg, en Christi Moeder 
was baar toevlucht. In Jesus-Hosti~ en zijn kruis 
vond zij uw vrede en kracht. 
Maria. gij die weet wat Jijden is maar ook de oor" 
:aak zijt van onze blijdschap; bid met Sint Gerardus 
mee voor moeder die uw naam mocht dragen en haat 
voorbeeld vond in u. Smekende almacht. bid haar bij 
uw Kind Gods hoog mysterie binnen. 
AJs een goed mens is gestorven. gaat er een eeuwtg 
licht aan voor Gods troon. Wie oo,deelt goed als Gij 
o God? Uw liefde beeft moeder opgeroepen. en haar 
menselijke zwakheid. vergeef baar Heer. omwille van 
de mateloosheid van uw hart. 
Naar de oude zede bldden we met de Kerk: Moeder, 
leef in God; en als ge thuis gekomen aijt. bid dan 
wecc en meer voor ons: voor vader die bijna veertig 
jaren samen met u alles heeft gedeeld en die u mis
sen moet tot straks; ook voor uw kinderen alJe tien. 
die u hun leven dankbaar zijn; voor alJen die Gods 
zorg behoeven. zoekend naar een .stuk van uw geluk. 

Heer geef haar ziel de eeuwige rust. 
En het eeuwig licht verlichte haar, dat :ij ruste 
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