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WEDUWNAAR VAr-; 

Maria, Ag nes, Hubertina Kr e u t ze r 
Gebor<n te Jl<>tnsbroek 19 Februari 1868 en over
leden. na voorzien te 2ijn VHn dr H. H s~u:ramenttn 
der Stcrv<nd<n, te Merkelbttk 13 Apnl 1913. 

Ten ,olie ~wust dat hti :qn taak. door God hem 
opgch:gJ. trouw "olbracht had schddde ontc bcmmdc 
Vader lD vrtde vervuld vao vele ''ruc:htcn dtr \.rtt:t 
Gods.. Vraagde in:. n lt:\.Cn Sttmdt hem tot dankbaar· 
htid 1cgens den gocdco co harmhart Q(n God ltC"d en 
droefheid I( hokten %11D groot geloof en \.!ertrou"n:n tn 
God niet. ma•r "cr,.t<Crktcn het. 
Door den ra1ktn xegen van God moc:-ht hij de kinderen 
zijner kinderen tten en vol overg.1ve kon htj ztÇigen: 
.,Laat nu, Httr. uw dienaar in vrede gaan" Wdk c~n 
zoete \lrtde srnaakt de mensch. c..lic tuft. lijdt f'n sterft 
in algrht-clc o"crg~\·mg aan den ""·11 \O&n God . 
Gtluk.kig 11j. dJt lan}1~a~m en .van "cru hun t:tcrfJag 
zen nadutn v.:ant z J liJD bertJd ten allen t jdc 
L1cvc kindeun Ik dank. U "oor uwe goede 10rgcn 
mij tn IDIIft leven tn vooral 1n min :l rku bttocnd: 
ik hoop dat Gods go~beid m.j gntn tal. U \.aDult 

den brmtl te vtrpeldrn. w.?Jt u~ gordhr d mtJ gnchon
ken het! t torn t k bi) U was. 
Houdt atttd~ Gt'ld voor oogen en doet 1n allts het 
goede, don tullrn wij eens samen vonr AltiJd geluk
kig tljn. 
Eerwaanit DoC"htt:r!\, gedenk mljne ziel In uw religieus 
ltvtn en glt. Eerwaarde Heune:ven. wen miJ aan het 
altaar c.les Hetren ln Jacbug. 
0 L. Vrouw van Lourdu. had ... ·oor u\\:tn dttna.ar. 
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