


Na een kortstondige maar zeer pijnlijke ziekte, 
nam de Goddelijke Schepper weder tot Zich 

ADELGONDA PETRONELLA 
MARIA KAAK 

geboren te Warm (Etten) 24 Februari 1933, gesterkt 
door de H.H. Genadëmiddelen van haar Moeder de 
H. Kerk, geheel overgegeven aan Gods H. Wil, over
leden in het St. Jozef-ziekenhuis te Doetinchem 
19 Februari 1948 en de 23e d.o.v. op het R.K. Kerk-

hof te Etten begraven. 
In de opbloei van haar leven heeft God, in Zijn 

voor ons ondoorgrondelijk Jl}aar toch zeker wijs raads
besluit, de lieve veelbelovende Gonnie als offer ge.-
vraagd van de haar ze teder beminnende Ouders, 
broers en zusjes en familie, die in diepe droefheid 
achterblijven. Welk een beproeving l Hier kan slechts 
berusting komen door het leven uit het g~loof: Heere 
God, heilige Vader, wees nu en in eeuwigheid geze
gend, want zoals Gij wilde, zo is het ge_schied; en 
wat Gij doet, is goed. 

Het beeld van het reine deugdzame, èn van het zo 
dapper lijdende en in Gods H. Wil berustende meisje, 
Uw Gonnie, zal U in dankbare en gelukkige gedach
tenis voor ogen blijven. Dàt zij U een troost. 

Haar aardse leven was kort maar reln en schoon 
als de bloem in haar volle bloei en blankheid, haar 
lijden was heftig maar gedragen en geheiligd door de 
kracht van haar geloof en in liefde tot God en nu 
rust haar schone ziel boven alles en in alles voor l 
altijd in de Heer; Hij immers is de eeuwige rust der . 
heiligen. 

Gonnie zal daarboven in de Hemel zeker voor de 
diepbedroefde Ouders, broers, zusjes en familie vra ... 
gen: 110vergave aan Gods H. Wil, moed en vertrou
wen in Zijn Hulp en Voorzienigheid". 

"Lieve Moeder Maria, Moeder van Altijddurende 
Bijstand, gedenk Uw kind, Uw kleine lieve Gonnie, 
die U zo innig vereerde en liefhad en wees een milde 
Troosteres voor haar bedroefde Ouders, broers, zus..
jes en familie." 

De eeuwige vreugde des Hemels zij haar deel! 
ONZE VADER - WEES GEGROET 


