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hart Ul'(mt-en levendige gevoelen:; van geloof, hoOJ) en 
lieftle . Geef mij een oprecht berouw over mijn zonlleu 
met Jwt vaste ,·oornemeu, mij <faarv,m te beteren, 
Dat bid en smeek ik ü met a.l de vurigheid van mijn 
ziel. Vol ont,rnering en smart beschou'\\· en overweeg 
ik daarbij Uw vijf wonden, er aan denkend, wat reeds 
de pl'Ofeet\ David U, goede J esus, over Uzelf liet 

ze1fgh~b11:~~.~e:1j~ b~~~d~~::e:e:~d~oelen doorboord. 
Dit gebf'd ~ orde gebeden voor een beeld van den .ge~ 
krnisiglkll Z& igmuker; daRrna bidde men tot intentie 
van Z.H. den Paus. Zeker voldoende is één Onze 
Vader, één W~{ sgegroct met Eer aan deu Vader . 
M ~W~ 



Wij bidden U, Heer, voor de zielerust van 

BERENDINA LEUVELT, 
echtgenote van 

HERMAN NEUTINK. 

Zij we rd geboren te Deurning e n 26 juni 1894. 
Mee rma le n g este r kt door de genademiddel en· 
van onze Moeder de H. Kerk, overlee d zij 
9 me i 1958 in het r . k. ziekenhuis St. Gerar
dus Majella te Hengelo . Haar lichaam rust 
sinds 13 me i 1958 op het r. k. kerkhof te 
Deu r ningen. 

Re e ds vroeg w ilt U moeder belonen voor haar 
moeite en zorgen. Zij is nu voor eeuwig daar 
waar gee n smart of droefheid meer is . Wij 
ha dden haar nog zo graag bij ons gehouden, 
ma a r buigen ons hoofd voor Uw almachtige 
wil, die niet a ltijd even duidelijk is 1 maa r 
wel steeds de b e ste weg blijkt te zijn , Daar
om willen wij met Uw Zoon bidden : Vader 1 

niet onze wil geschiede, maar de Uwe. 
Mijn dierbare man en kinderen, hartelijk 
dan k voor jullie liefde en zorgen, vooral tij 
dens mijn ziekte. Ook in de hemel zal ik als 
e en goede moeder aan mijn gezin b lijven 
den ken. 
Vrienden, buren en bekenden, hartel ijk dank 
voor Uw meeleve n. 

Tot weerziens in de he mel. 


