
Mogen de engelen naar het ht-mt- p r li1" bec.eleiden 

JOHANNA 
OLDE KLEINE KAVIK 

ZiJ wcrcl ).tchoren te De Lulte op 24 ~wgustus 1893 
\'~11111 18 mei 1926 Wll'i :tijd~ lOt):t"\\ ijdc l'Jl geJukkige 

ech1genotc \•rio 

H~ Kl'\ARD\JS LEONARDt.:S \IASELA!\D 

die IQ '1)1 kmclcrcn :.ehonl \lt·1 ~rol~ liddc en >Ort( 
btch re JtCprobeerà haar • ·uk als 'reu•· e:n moeder 
ru Jtoed mo~dîjk 1e doen. De: laaute Jaren was zij 
hchamd1Jk niet zo s~erk mel·r. maar m de tto'\·ourl 
\HO haar gdoof heeft zij dit ie<luldic 'Aclt:11 te dragen. 
In haar 70ste lc"·tasj;iar nam God fH1ar rctds eer· 
der rltiartoc gesterkt door de he1lil(e genademiddelen 
der l\crk • ,1.td1cd onverwacht lul ~ich op 7 juni 1963. 
Voor h,uu droegen wij op l l juni l 96:J ten plechtige 
H. Mis mm God op. waarna wij haar lichaam ter 
rutte IL·gden op lu.·t p.arochidc kf.:rl..hof v1111 De Lutte. 

Z1J "at lid van <le ~fariacongr('R3t1~ t n vnn de 
L~\·ende Rozenkr-.ns 

L.e\e man en kinderen. f'li1 plo1s"lîn11: htt;ngaan zal 
'\QOf JUlh~ e-en groot '\•erdnet z11n :\lur laten •·e God 
dankhatlr .t:iJn. dat "·e zolang bij cl~o1lu mochtl·ll liin en 
l)('ritnk. dat <let<.: "clu.:iding uil·t HX>r c..·c.:U\\t2 is. ~a 'n 
kom.· tijd iullen we in een no~ innl,:er liefde met el 
kaar nr1.:u1j(d lijn . \\'ee:jt Aoe<l c..·n liddl.!'vol en helpt 
l'lk1111r. to,·ccl je kunt. Sterkte m de urbdd. in de zor· 
gen rn i11 de eenzaamheid. Ik blij! aan jullie denken. 
En aij allt.:n. hlijft mij geel" n~cn in U\\ ,.;d>c<ko. 

Bidden "~jj voor ltan 
God. aan "ie bet eigen b •teeds genadig re zijn en 

te spart;n, ~ij "n1<:lcn U ootmoetl1g '\QOt <Ic iid ,an 
u" d1•nares JOllA1\~A: gebied U11· heilige engelen 
htuu tt• \u.;tcn naar het hcmds \'ad,·rfancl. opdat zij 
de: ttU\\ IJte neugde mag bêzitten . Amen. 

e;a.. e 1•u•t11Ct•1,.. 


