
ECCE HOMO 
0 Jezus, om Uwe H. W onden, heb 
medelijden met de_ Geloovige Zielen. 

Mijn Jezus, barmhart igheid 

(100 dagen afl.) 

G . M · . . z. 5 4 5 



TER G;ëDACHTENIS 
aan 

Johanna Geertruida Börger 
Echtgenoote van 

Albert Clemens Laumann, 
Zij werd geboren te Emsd1;tten op 21 Augustus 
1896, en overleed, na gest~,~t te zijn met de 
laatste H .H. Sacramenten, te Ol.çlenzaal op 
26 Sep'ember 1944. H;iar lichaam rust op de 
R. K. Begraafplaats aldaar sinds 3J September 

d. •· v. 

In zachte sluimer beëindigJe zij haar wel 
besteed leven : een leven vaar God. Zij was de 
trouwe steun voor haar echtgenoot en met hem 
samen het goede voorbeeld der kinderen. Zij 
wist, dat zij de kinderen ontvangen had, om 

· hen weer terug te leiden na ar God, Eén 
dochter werd geheel afgestaan voor den dienst 
des Heeren in het klooster, de anderen moeten 
volgens haar wen c'.1 en streven de steun zijn 
van Christus' Kerk in de wereld. Toen zij 
heenging naar den vrede in God, kon haar 
man haar niet bijstaan wegens de oorlogs• 
dagen, en slechts twee harer kinderen warer 
bij moeders hemel vaart. 

Dierbare man, wij vinden elkaar weer op 
de plaats, waarheen wij immer onze kinderen 
trachtten te leiden, en gij kinderen, weest 
vaders troost en steun en denkt immer aan de 
woorden en het voorbeeld van moeder, die 
nu voor u allen bidt vanuit de glorie van God 

~ den Vader en den Zoon en den H. Geest. 
En gij allen, die deze woorden ter gedach

tenis aan mij leest: bidt voor mij! 

Laat ons bidden: 
Ontferm U, Heer, over Uwe dienares Johanna 

Geertruida en geef haar een woonstede in Uw 
land van vrede en licht te midden Uwer hei
ligen. Door Christus onzen Heer. Amen. 

K ,.,, J. G. Loo huis - koster - Oldenzaal. 


