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Ter b lijvend e heriunering aun 

MARIA GEZINA BONNES 
Geboren te Beuningen 9 juni 1923, m eermalen voor• 
zien van het H. Sacrament van de zieken, overleed 
z.ij rustig en kalw op 16 november 1963. Zij werd 
begraven op het parochieëel kerkhof te Beuningen 

19 november 1963. 

Bijna de helft , •an baar leven beeft zij op het %lek. 
bed doorgebracht en dikwijls bad se met de psalmill: 
.. in mijn diepe ellende heb ik tot u gebeden, Heer: 
Heer, verhoor mijn gebed". 
Ziek zijn bet ekent afgesloten zijn van de were ld, 
s ick zijn betekent eenzaam en geheel a fhankelijk 
zijn van toegewijde en trouwe • ielen. 

H oe hecht wos dnn ook de bnod met b aar naatt e 
familie en omgeving en boe innig en vertrouwvol 
bAar contact met God en haor hemelse .Moeder. 
Moriel je had zich geheel geschikt in Cods H. Wil 
en daarom wu zij tevreden en ondat1ks alles ge• 
lokkig. Hoe gelukkig kwam zij terug u it Lourdes, 
wanr zij zovele lotgenoten z"g maar ook bun geloof 
en vertrouwen in Mar ia. Ge1ler k t en getroo11t beef&: 
zij t oen baar leven geheel in dienst ge1teld van 
O. L. Heer: Heer, niet mijn wil maar Uw \Vil ge• 
scbiede. Coede ouders, b roera en zus ter, familie en alle 
vrienden. hebt dank voor uw li•fdevolle zorgen. Ik 
:ul volbrengen wat ik o beloofde: u ÎU de hemel zal 
ik voor u biddenn. 
Cod. we d anken U, dat we getuigen mochten zijn 
van dit held haft ig leven v.-n geduld. lijden en be. 
r uilin g in Uw H. Wil. Mogen de engelen baar be• 
geleiden naar het paradij• • 

Mariet je r uste in rle vrede v an Christus. 

Maria, Moeder van Altijddur ende Bijatand bid voor 
ons. 


