
Gedenk in Uw li. Misoffer, gebeden 
en goede werken 

Maria Gee rtruida Oude Egberi nk 
echtgenote van 

Bernardus Adolf Lohuls 
Zij werd geboren te Losser 8 September 1920 en 
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten gaf zij 
op 8 December 1954 in het R, K. Ziekenhuis te 
Denekamp hnnr z.iel nan haar Schepper terug en 
vanaf 11 Deçember d.a.v. wacht haar liehaam de 
verrij zenis af op bet R. K. Kerkhof van Denekamp. 

Onze Vader die in de hemel t.ijt, Gij hebt jo Uw 
goddelijke Voonienigbeid besloten om deze ,•rouw 
tot U te roepen op een tijd, waarop 2ij on~ onmii
baar leek voor haar huisgezin. Steeds nog hoopte 
7.ij op beterschap, want zij wilde baar man en li.iu
deren niet o!lver-z.orgd oeLter lnten. Gij ht>bt haflr 
veel strijJ en lijden hc!;paard door haar nu zo OU· 

verwacht!; nog tot U te nemen. Uw wil ge!cbiede 
op aarde zoal• in de hemel. Wij bidden u : geef 
baar de eeuwitre rust, omdat dj bier op aarde Uw 
naam heeft geheiligd. Gedenk. boe zij als diep ge" 
lovig christenmens het>ft gelecfcl, hoe :t.:ij op U ver" 
trouwde i.n alle nood, hoe zij met U ve1·eoigd bleef 
iu gebed en H. Communie. Gedenk baar hartelijke 
en nimmer rustende zorg voor ba.Ar r.nan en kin" 
deren. CeJeuk ha.ar geduldig gedragen lijden en ver" 
geef haar daarom alle schuld, zoals ook zij anderen 
wilde vergeven en geef haar de schone hemel, waar 
zij haar moederlijke taak kan voortz.t-tten. 
Moeder Maria di t kiud vau U ia gedoopt op Uw 
geboortefeest en gestorven op tie laa tsl c d~•g van 
het Mnrin-jaar, het fee!St van Uw Onbevlekte Ont· 
vaogenis. wil haar bijzondere voorspraak 2.ijn en 
help ben die acbterhlevPo. 

Onze Vader - \Vees Gegroet 
Dat zij ruste in vrede. Amen 

J. Bennel.er - Ko!liter - Denekamp. 




