


Bid voor de ziel van zaliger 

Gregorius Willibrordus Marianus Horstink 
Echtgenoot van Alberta Wilhelmina Deeteriok 

geboren te Hengelo 29 Octobtr 1877, voorzien van 
de HH. Sacramenten, overleden in Hertme 2-4 Maart 

1951 en begraven aldaar 29 Maart d.a.v. 

"Zo ook de rechtvaardige voor zijn tijd door 
de dood wordt weggerukt, hij :tal in vrede zijn: • 
(Wijsheid IV , 7.) 
Hoe sterk ook iemands gestel is. waar blijft altijd 
het woord des Heren, tot allen en tot iedereen ge
sproken: .. waakt, want ge weet dag noch uur:~ 
Zeer bedrijvig en werki.aam van natuur, heeft hij 
rusteloos gearbeid, goed op de hoogte van de tijd. 
Ziin veelvoudige talenten heeft hij handig cp 
menigerlei gebied ontplooid en met taai geduld 
pracht werk weten te maken en velen dikwijls in 
verwonde-ring en bewondering weten te brengen 
door zijn prachtige collectie oud werk. 

Altijd had hij een grote devotie voor Maria, wier 
vaam hij droeg en ging dikwijls naar haar kapel. 
de laatste Zaterdag nog. Maria was zijn grootste 
vertrouwen en de laatste tijd bad hij dikwijls: 
"Maria zal mij wel naar Jezus brengen .... ,Wat ziin 
zij gelukkig. o Maria, die Uw naam liefhebben. Zij 
vrezen niet in het uur des doods. (H. Bcnaventura} 
Op Zaterdag ook mocht hij sterven, wel plotseling 
maar: ,.zalig de dienaar. d!e de Heer bij Zijn komst 
wakrnd vindt." (Matth. XXIV, 14) Al weken voelde 
hij het aankomen en sprak er dikwijls over. En 
"niet de plotselinge dood is te vrezen, maar wel ' die 
én plotseling én onvoorbereid vindt." (H. GregoriusJ 
,.Die goed leeft, sterft niet slecht." (H. Aunustinus~ 
Geliefde echtgenote, te gauw moest ik u verlaten: 
ik dank u nog voor Uw liefdevolle :torgen. 
Dierbare familie, vrienden en buren, ik ping van u 
heen, zonder afscheid te kunnen nemen, Maar vanrt 
wd en bidt voor mij. Hij kende velen, bemoeide 
zich met weinigen, maar zegt tot allen: ,.Waakt en 
bidt. want ge weet daq noch uur. Weest altijd be
reid (Matth. XXIV, 42) 

Lieve Jezus, barmhartigheid 


