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Gedenk in uw gebeden 
de weledelgestrenge heer drs. 

Reinier Hendrikus Dieks, 
echtgenoot van mevrouw 

Maria Clara Anna Hillebrandt, 
geboren te Dordrecht 6 augustus 1910 en overleden 

te Hulst 17 november 1964, gesterkt door het 
Sacrament der Zieken eD de H. Teerspijze • 

•• Een waar Israëliet. in wie geen bedrog is" zei 
Christus van Natanaël. Deze woorden gelden ook 
voor de Overledene. Hij was een man, die God 
zocht met al de oprr.chtheid van ziin hart In alle 
eenvoud en bescheidenheid ging hij de weg, die hij 
meende te moeten gaan. 

Van de H. Gertrudis zegt de liturgie , dat ûj met 
de kennis van de klassieke wetenschap de kennis der 
goddelijke dingen deed samengaan. Ook de Overledene 
gebruikte zijn klassieke wetenschap voor de bestude" 
ring van Schrift eo liturgie. Tot het laatste toe had
den deze zijn grote belangstelling. en hu vond een 
ware vreugde in het meevieren van de Eucharistie . 

Met veel goedheid en geduld, en met een grenze
loze ijver en toewijding gaf hij zich aan zijn taak 
als leraar. En als bekroning van dit hoogstaande 
!even heeft hij ook zi.jn laatste ziekte weten te aan
vaarden en te dragen als de rechtvaardige. die uit 
zi.jn geloof leeft . 

Dierbare echtgenote , voor al uw goede zorgen, 
bijzonder tijdens mijn langdurige ziekte, dank ik U 
oprecht. Ondanks mijn heengaan blijven wij in God 
verbonden. Laten wij voor elkaar bij God ten beste 
spreken, 

Ook U. moeder, broer en verdere verwanten. als
mede U b .:: stuur, collega's ec. leerlingen van de school, 
dank ik voor al het goede dat ik van U mocht on
dervinden. Gnd !one het U. 

Gl!BBD. 
Wij bidden U, Heer , voor Uw dienaar Reinier: 

moge hij, omdat bij in U heeft geloofd en op U 
heeft gehoopt, de eeuwige vreugde bezitten, Door 
Christus onze Heer. Amen . 

t 
Voor uw gewaardeerde deelneming 
en gebeden, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

Familie Dicks. 

Familie Hillcbrandt . 


