
Je me ptostcrnt à <,j_enou,: en 
mltl" présence ,et Je "• ous pne 
t't "Voos cmuun· 

1 
aYec toute 1a 

forH'm' de mon illnc 1 d1• d,o
Q.ncr i;î,r.i.ver d,ms rnon ('(cut 
do,- \'Û;' senlimcnts de foi 1d'('S• 

péra.nee et J.e cha.rltc'·, Wl \Tai. 
rcpenbr ,h• mf>S l'g;,1rt'nicnt~ 

d unc voloutl' ti·è~ ferme de 

m'en corriQ_1•r1 pt·nd,rnt 1p1t' 
jt> ronsidè;t• <'n moi-111i•nu• 
~t qur $ co11t<"mpl<" en esprit 
\·os cinq plaie<; <Wt"'<' u.ne Qran· 

de i\Ohcllon et UD(" grand/ ûou
leur, avant tlt'\a:nt h•s-v1•11r 
('C 'I, ra;oles proph.'.>ttque~ q_tlt' 

pronon1;a.it t.lejà lc S,tint Roi 
David de ;,·ous. Ö bon ,h•sus; 
" 11.s oxT t>1rndt ;11,:s \I\.C\!l 

TH Toe, 1"o1-r.s os. ,1 

/ndld,.,;~na· 17ln1We,d,,w«wv 
tk di,/UN·r,r· rvz,- dm# d.u, JJl,ll'J14• 
leli-1' c /,plJ/ ~,yta,.rW.n,.,.lr" 
Ft';a-.~.nw/U,«,t. "','ttq)dl2 ,k(ltt/U 

w: cr.unf'iz e.dh p:,.,.,•ut1Jl'lbl" a' 

tm=,"<7t.r,V :./. l'.klUpt: 

D"' te~ !c u SloP.e Vll 
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BID VOOR DE ZIEL YAN ZALIGER: ~ 

de Eerw. Zuster IMELDA, 1~ 

I rx Ulo~ WF.RELD :.\IEJUTFR. ·~ 

1 ANNETTE FRANCl,SC~ JOANNA KETELAAR, ~ 
1 GF.BORRN T• "\\ l.Jr, llE'..'1 24 AUG. 1858, ~ 

en als Lid rnn 1le Congregatie der RELIGIEUSEN FRANCISCANESSEN, 
DF.N lj NOV. 1885, 

1 

ua vnnr:ien te zijn van, de HH. Sacramenten, 19 
TE HEYTHUIZEN OVERLEDEN. ,ij 

I Gelijk eene bloem die pas ontluikt, zoo was zij nau- ~ 
! welij ks haar loopbaan ingetreden en - reeds is zij niet ~ 
: meer. In korten tijd volmaakt heeft zij een langrn i~ ! levensloop vervuld ; want wat den leeftijd eerbiedwaar-. lii 

di!f maakt is niet het getal der jaren , maar 's menschen· Il! 
wiJsheid telt voor grijze haren en een vlekkeloos leven lij 
geldt voor den ouderdom. Brmav. B. d. W. IV. 8, 9. ~ 

1'oen ik nog ·ong was, heb ik openlijk door mijn 
gebed de wijsheià gezocht en zij heeft in mij gebloeid [ 

L als een vroege druif. Mijn hart heeft er zijne vreugde 

1 
1 in gevonden, mijn voet heeft rechte wegen bewandeld. 
' Ik heb geijverd voor het goede en zal niet bescharmd 

worden. Eccli. Ll. 18-25. 
Dat alzoo allen die haar lief hadden - moeder, broe

ders, zusters, familie en vrienden - niet over haar 
treuren als zij die geene hoop hebben, maar veeleer IP, 
haar geluk wenschen wijl zij, hoe jong ook, zich reeds ~ 
het loon der grijsl1eid heeft waardig gemaakt .... lJe brui- ffl 
loft des Lams is gekomen en zijne bruid was voorbereid.

1 
•reederlievende Jesus ! neem uwe dienares op onder 

het getal uwer uitverkorenen. Rit. Rom. 
Onze Vader..... Wees gegroet ..... 

1 ~IJ RUSTE IN VREDE. 1 
li™™ .,,,'":ri:i.,....,.,,,..:á-:i'"::,::s::3'3:i:ii:ï5:i53:i:t::i?i3":i-r-s:--

Gedrukt bij .1 . .f. van Mastrigt te Arnhem. 


