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en aldaar overl eden, na voorzien te zijl"! van de 
Heoloao S•cromenten eer Zoeken, 1 oktober 1965 . 

.. Z•Iii ZIJ, doe een onbcrospcloJk le.vcn leiden: wo er 
lcvcnswctnde 1 in overeensternm nP, 15 met de wil 
des fleren" (07de zondag ..,, ponkstereo.) 
Heer, het was ons goed hier Siomt.-n. te ziJ1, ~e4 
ons driëen. die e kaar hadde'l aevonden, om on 
h·Jipvurdoehe d ekaa- gel.rl<l<o~ te M>hn. Men 
meent zo gemakkei ,k: daara.n komt aeen einde. 
Doch het leven'" zo kort en gaat al• rook voor:>•J· 
Er klonk een stern u•t ce ~·mei: kom' ZiJ werd 
door God opgerocpc<'. haar Vacht er> werden ge
broken na een werkzaam leven. zo aaarne gaf ZIJ 
zich aan de jeugd. om de JCUEd de weg te wijzen 
naar de toekomst. Toen zij >ock wa< en verple 
gon& nodii had in het ziekenhuis, klaaRde zij nie t. 
rnaar had s~echts één verlanten: te rul naar huis. 
om weer samen te ZIJn . Nu Qaat z~; naar huis, 
nitar het vaderhuis. wçar wiJ a~ en eer> ma~' samen 
zulle"l Z1JO en zuHer aanzot:•n ;w~f'\ I-Ie: brUilofts
maa! van het Lam. 
r-~ ,n broer en zus en huiSit:note, d•e voor m•J 
ook een z.us Z•.t · Ik dank u voor al uw h;:ne ÎJk
hc•d en voor uw zorg 10 m•Jn Z1ckte. n de ge
meenschap der he d ge n leef ik voort on ware i efde 
met u verbonden. Gij allen doe moj dierb;:ar zo;t 
en aan w<e ik enig goed heb ljed"""· gedenkt 
miJner in uw vroom ge bed. 

H. Hart van Jezus. bron van leven en heoligheod 
ontferm U over ons. 
Zoete Loeve Vrouw van Den Bosc'l en Sont fan. 
patroon van onze paroch oe, b ét voor ons. · 


