
Geef nu. e.n dan ~en dag van offer tn gc.bed aan 

CORNELIA ALBERTINA OIONISlUS 
w~uwe van 

WILHELMUS HE:.RMANUS HENRICUS TëR HEERDT 

geboren te Oudewater I Dec. 1880. geotukt door de Genade
middelen der H. Kerk in de Heer ootslapen te Deventer. tn 
htt St. Joxefxoekenbuis. 2-1 Februan 1955 en 28 Febr. d.a.v. 
begraven op het R.K. Kerkhof der St. Will!brord Parochie 

te Boskamp. 

Het oorlogoverdriet had de tengere. doch geutelljk sterkt 
vrouw dapper mtt haar man gedragen. 

Met onuitputtelijk geduld bad xij hem tijden• •ijn langdurige 
ziekte "uzorgd. Zt mochten de halve u uw van in liefde 
.amen<ijn niet volmaken. Toen hij heenging. leefde :tij ucbt
kens verder, met baar gedac.htcn .aldoor gtktt-rd naar het 
geluk \18n weleer. Werd dat haar zwakke gestel te machtag l 

Dit weten wif wel : de. =.ac:htc. de goede, de vrome was rijp 
voor de. hemel. Zoals haar zachtheid Qf.\Dttond.s bij ieder de 
weg vond t1 11ar het hart, roott zij ukcr Ju u a' Hart, door 
haar m~t htu\r man -:o innig ver~erd en beruind, diep ontroerd 
hebben. Op Matthi•s-dag bracht hoider Bruidegom ben woer 
biJ ellur in do .,Woonstede Gods... (Oponb. 21, 3.) 

Goedbeid wu de glans van dit blokt golaat. In bet Ponoion 
wa•r •ij :ticb bLj Onze Lü:,..e Vrouwe :o thuos vodde. was 
:.ij :etr de lieve vrouw voor :.utttn en medt ... inwonera. Er 
heeut daar droeJhe1d. ..Z!en we baAr wur tc:rugr·. k~aagden 
de tranen toen :c uitgedragen \\:trd . Aldus treurt het \-crhet 
m de kringen \-au haar familJtltden. 

Troosten we ons echter met den gedachtt. Zij dt dankbare. 
~ want de dankbaarbeid glansde ook onder haar vele dtug ... 
den • bemoedigt ons: thans bi1 jetuJ en Maria kan en zal 
ik echt naar hartelust U vergoedtn. al. wat ge met zoveel 
liefde voor rnij gedaan hebt. fijdt maar veel tn md eerbitd. 
%oalt ilc wel Gods genade altlid heb mogen doen. en we. ~ltn 
elka~r terug. hoog in de hemel. 

V red i ge :ttl, ruat U1 vrede. 

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID. 
'l..oct Lart \'an Maria, .. «a mlJG be.iJ. 


