
In U". H Mlso!fers en godvruchtige gebeden 
wordt aanbevolen 

de ziel van zaliger cie WelEdele Heer 
Eduerd Alex Srenninkmeyer 

....-h·gè!'I001 van MOlvrouw 
Antonae M. C . v•n Oo1terhout 

d!9 geboren te Leeuwarden op 8 Aug. 1906 god
vr~chug overleed te Eindhoven op 20 Febr. 1950, 
-,oortlen van d~ lcatste H. Sacramenten. Zijn 
lichaam verwacht de zalige Verrijzenis op het 
St. Domlnlcus-korkhof te Leeuwarden. 

T:~u:end rond deze dierbare overledene vragen 
wij ocs a! cWaarom vroeg God du offer,· waarom 
=-~= H.j !n de volle leiacht van het leven deze 

ro•;· ;e a:cm ac~ z!~!l l!efuabbende echtgenote en 
e e zJrctame V ede: c~ deze jonge kindoren -···· 

Wa:romf• 
H•t a::.n~oord op deze vr::ag heeh God reeds 

eeuwen ttiUg g<>g<>ven, •Met eeuwige helde heb ik 
u bemind,· daarom heb Ik In miJn barmhartigheld 
u tot tJ!) getro'd:en•. God kiest In zijn Al-wijsheid 
en onbegrens:!e liefde het beste voor ons uit, Hij 
wilde deze dte•bare spoedig deelachtig maken aan 
hat cnbeschrtjlehjke geluk van de h9mel. In deze 
v~rtu' ;•na bulgen wij vol deemoed het hoofd voor 

:ie:e •a:!e:hlke besliSsingvan de Voorzienlghelden 
-•;gen "''ll·ook al sÓr.!nt het hart van fijn· cWat 
God d,_• IS welgedocn• •Niet mijn wt mc:rcr Uw 
·r.! gc.chledeh En u: deze overtulging vervolgen 

IJ ot::e le·;ensweg, ·Ûp l'. Heer, hob Ik ml)n hoop 
•esteld In eeuw·lgheid zcllicniAt beschaomd worden 

Geheide echtgenote, U danl< Ik voor Uw zelfver· 
getande liefde en onvergeli)lceli)ko zorgen, vooral 
u:dens mijn ziekte. Wat g>j voor mij deed, blllh êen 
voorbeeld voor alle Christen Moeders. In zulke 
~.anden leg Ik met een ~;a rust hart de opvoeding van 
·~ · .. klnde:en nee:. En \'c:m:lt de hemel bltjl !Ie U 
~n de :C.r.deren bt;•:aan èoor m:)n gebed, tot ons 
~-z;n .. noocl vol,:tll!g zcl zljn ror.d Gods troon. 
Hoe: 1•• he:n de eeawige r~st. En he: "u wig llcht 
v :lie .. te heo Dat 1-.ll :uste In vrede. Amen. 


