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JESUS aanzie mij hier 
voor uwe voeten neder
geknield. Ik bid en smeek 
U uit het vurigste mijner 
ziel van in mijn hart 
levendige gevoelens van 
Geloof, Hoop en Liefde te 
printen, alsook een waar 
leedwezen over mijne 
zonden en het vast voor 
;iemen van mij te beteren, 
te r zelver tijd aanschouw 
ik in mijn eigen met diepe 
aandoening en groote 

~ droefheid Uwe vijf won
den terwijl ik voor mijn 
oogen houde, o goede 
Jezus hetgeen U reeds 
de profeet David van U 
zelven deed zeggen: ZIJ 
HEBBEN MIJNE HANDEN 
EN VOETEN DOOR
BOORD EN AL MIJNE 
BEENDEREN GETELD. 
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Voll1•llut mitscle 9ewonevoor
wurcl1n voor diegenen ai, dit 
9ebedYoore,.,beel<1v1n aen 
gekruisl9denJet.us:rullenbldd ■n 

::~.::;~::•ns vin godsvruçht ,n 
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Gedenk in Uw godvruchtige gebeden 

HENDRIKA BGBERS 
weduwe Van 

LAMBERTUS JOHANNUS MULDER 
geboren te Berghuizen 24 December 1877, na het 
ontvangen van de H.H. Sacsamenteo der ster
venden overleden te Gammelke 11 Juni 1941 en 
op 14 Juni d.a.v. begraven op het R.K. kerk-

hof te Deurningen. 

Zij was een godvrezende en deug-dzame vrouw. 
~en voorbeeldige liefdevolle en zorgzame Moeder, 
die haar kinderen volgens degelijke christelijke 
beginselen vormde. 

In haar diep geloof vond zij de kracht 
om haar ziekte en benauwdheden zonder klagen 
blijmoedig te dragen voor God en in haar over
tuiging, dat ze bij haar leven Gods H. Wil had 
volbracht vreesde zij den dood niet. 

Mijn dierbare kinderen, een paar deren ge
leden was er nog grote vreugde in uw huis 
nu heerst er droefheid, zo gaat 't iu de wereld, 
daar duurt de vreugde maar kort, maar daar
heen waar ik nu g-a is de vreugde blijvend. 

Weest daarom niet te zeer bedroefd. Een• 
maal worden wij weer met elkaar verenigd om 
nooit meer te scheiden. 

Ik vraag- u slechts dat gij v,oor mij zult bid. 
den en vooral Gods H. Wil zult blijven vol
brengen, zoals ik u geleerd hebt. 

Ik blijf in liefde met u verenigd en bid voor 
uw welzijn, vaartwel tot in den hemel. 

Mijn Jcsus barmhartigheid. 

Onze Vader. Wees Gegroet. 

H. J. Hofstee, koster, Deurningen. 


