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Wees geprezen, On::e Lieve Heer, voor 
deze heel bijzondere Houw en moeder, 
die hier op aarde als Derde Ordelinge? 
eenvoudig en sober geleefd heeft en daar
om rijk den hemel is ingegaan. Ik zal niet 
spreken over haar gaven, maar over Uw 
gaven in haar. 

Al wie haar kende? prees U zeer in 

haar en eerde en beminde U, omdat men 
in haar hart Uw tegenwoordigheid be
merkte. 

U weet het wel, HC?C?r, hoe velen zich 
kwamen verkwikken min haar lach, haar 
liefde en hoe graag me:i haar van alk 
kanten kwam raadplegen. 

En toch, Gij weet het. zij heeft zelf 
zoo'n moeilijk leven gehad, zooveel zorg 
gekend. Gij had haar al~ taak gestdd 
vader én moeder tegelijk voor haar kin
deren te zijn. 

Gij weet het, Heer, zij was er een, die 
het leven begreep; een, die U Intens lief
had; een, die altijd en in alles op Uw 
hulp vertrouwde. 

Ook nog deze groote gave hadt Gij 
haar, Uw dienares, geschonken: de 
naastenliefde, de voornaamste vrucht van 
het Chri5tendom (Bond zonder Naam). 
Toen zij eindelijk kon gaan rusten. liet zij 
zich nog, gedreven door haar liefde voor 
armen en zieken, inschakelen in het weid
sche apparaat van de Katholieke Actie. 

Zoo iemand was zij en Gij, haar in
wendige Leermeester, hebt haar tot zulk 
een voorbeeld van zelfopoffering ge
maakt. 

Heusch Heer, Gij zult de wonde van 
ons hart niet meer kunnen genezen, vóór 
we haar weerzien ... Maar dan dient ook 
op haar leven het onze te lijken. 


