
Gedenk in Uw tebeden de ziel van den Heer 
CORHELIS HENRIC US COPPENS, 

echttenoot van JOHANNA LOUISA PEERDEN, 
geboren te Chaam 22 September 1891. en na een zeer 
teduldi' tedrateo lijden, tebeel overtete' en aan de H. 
\\'iJ van God. en voorz:ien van de L111t1te H.H. Sacra-

menten. overleden te Etten den 18 Maart 1952. 
De overledene was lid van de K.A. en de Bond van bet 

H. Hart. 

Onze Vndcr, die in den hemel zijt; Gij hebt ons ook 
op uurûe een toede v•der teteven. Voor dc•e kostb:ore 
gave danken wij U innit. Nu Gij het beter hebt gevonden 
hem ons weer te! ontnemen. biddt.:o wlj U om berutting 
en onderwerpint aan Uw H- \Vil, zot I' vader tot ~un 
ziio dood, on• daarin een voorbeeld heeft tdeveo. Schenk 
hem het Geluk, waarvoor bij in deze wereld te midden 
,·an ons en >.ijn werk beeft teledd. 

Dierbare cchlilenore: bii mi;n heentaan naar de Vader 
in den Hemel, weet ik, dat ik een ledite plaats achterlaat 
en een zware laat op Uw scboudeu lelt, maar wees er 
van overtuigd; ~oals wij eensgcr.ind waren op aarde, door 
de liefde vcrcnitd, en daardoor ooo mooi werk hebben 
kunoen verrichten, door God's genade geholpen. zoo z;tl 
die band ook vanuit den Hemel blijven bestaan. en zal 
ik U van daaruit steunen ter verdere voltooing van Uw 
en mijn werk. Op mijn voorspraak en die van onze zoon 
in den Hemel, kunt U rekenen. 

Dierbare kind~rt-n; \Veesl aij alh:n nu een steun voor 
Uw moeder doordat ge in telooi en liefde blii(l volharden, 
naar ont b~ider voorbeeld. Leeft zóó. dal we eeos weer 
allen te~amen -djn in den HemeL 

Dan dank ik U, moede r en kinderen, voor de vele 
zorgen aan mij beateed in de maanden van mijn z.iekte. 
Ook dat zal God U lonen. 

Eerwa"rde Zusters, dierbare Hcerneve11 : gedenkt mijoer 
in Uw 4ebeden en H.H. Missc:n en eveneens al mijn 
vrienden en bekenden. Voor U allen bid ik 101 ook Gij 
bij God zijl. 

Maria, Moeder van Altijddureode Biiotaod, bid voor mij. 

H. v. d. Bliek, Koster, E:uen. 


