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Wil in Uw gebed tot de hemelse Vader gedenken 

MARIA VAN HUE T 
Weduwe van 

JOHANNES CHRISTIAAN VERHEY 

Ze werd geboren op 23 februari 1895. Met al!e liefde en 
zorg heeft ze zich samen met haar man gegeven aan haar 
grote gezin . In alles wat ze in haar leven meemaakte aan 
leed en verd riet, wist ze zich gesteund door de kracht van 
de Heer. Dankbaar en vol overgave heeft ze zich daarom 
aan Hem overgegeven. Nadat Hij haar gesterkt had met de 
troost van Zijn genade, riep God onze Heer haar tot Zich, 
in de vroege namiddag van 13 november 1965, om voor 
altijd bij Hem te zijn en samen met Hem te leven. Haar li
chaam hebben we te ruste gelegd in Terborg op 16 novem
ber, in het vaste vertrouwen, dat het op de dag van de Heer 

glorievol zal verrijzen . 

Mijn dierbare kinderen, luistert aandachtig naar de woorden 
van de levende Heer; een betere troost kan ik jullie niet 
geven : 11 A! w ie leeft en ge looft in M ij, leeft ook al is hij ge
storven". {Jo. 11, 26) 

Dank onze Vader samen met mij voor het leven, dat we met 
e!kaar hebben mogen leven; en nu de Heer mij geroepen 
heeft om altijd bij hem te zijn, zeg ik tot jul l ie: Wees niet 
bedroefd , zoals degenen die zonder hoop zijn, vertrouw al 
je zorgen aan Hem toe, want Hij draagt zorg voor je . Weet 
dat Hij alles, wat gebeurt, schikt met liefde en wijsheid. 
Strijd de eervolle strijd, gewapend met het geloof en een goed 
geweten; dan zien we elkaar eens terug in ons hemels Vader
land. Ik zal jullie nooit vergeten! Wil ook mij blijven geden
ken voor onze hemelse Vader. 

Laten wij bidden: 

Oneindig goede Vader, die vergiffenis schenkt en het geluk 
van de mensen wilt : laat Uw dienares Maria spoedig delen in 
Uw heerlijke vreugde; en moge haar kracht en levensmoed in 
de komende tijd overgaan op ons . Dat vragen wij U door Uw 

,zoon Jezüs, onze Heer. Amen . 

De vrede van de Heer zij voor altijd haar dee!. 

VITA 101 Printec , J'.l,el 


