
In Uw H. Missen en gebeden wordt aanbevolen 
de ziel van de Eerwaarde Zuster 

MARIA LAMBERT A 
MARIA HENDRIKA VAN DER LOO 

Lid van de Congregatie van de Zusters van Liefde 
te Schijndel. 

Geboren te Udenhout 8 aug. 1889 
In de Congregatie getreden 22 febr. 1912 
Geprofest 9 sept. 1915 
Overleden in het St. Barbaraklooster te Wijbosch 
voorz. van de H. Sacr. der stervenden 29 aug. 1959 
Begraven op het kloosterkerkhof ald. 1 sept. 1959 

Tot de lijkbaar van de Jongeling van Naim, 
naderde Jezu:;, raakte haar aan en zeide : ,.Jonge
ling, lk zeg U, sta op" ! En die gestorven was, 
richtte zich op en begon te spreken ! Elders zeide 
Jezus (tot Martha), lk ben de Verri)zenis en he t 
Leven , die gelooft in Mlj zal leven, ook al is h ij 
gestorven, en dle leeft en gelcoft in Mij , zal niet 
sterven in eeuwigheid. 

De hand des Heren heeft ook deze ov erlede:ie 
geraakt I Hlj st<ond bij haar (met Zijn laatste H.H. 
Sacramenten en Zijn laats te Absolutie) en doordat 
wij gelov en, weten wij, dat zij zal leven 1n 
eeuwigheid , ook al 1s zij voor deze wereld gestorven. 

De doo van haar is geen einde, maar een over
gang naar een beter leven, waar haar verdienst
volle daden zullen worden beloond, haar pijnen 
en lijden in vreugde zullen veranderen, en haar 
offers en gebeden zullen schitteren als parelen aan 
haar kroon ... G elooft gij dit" 1 Jo Heer, wlj geloven ! 

Dierbare Broers en Zusters, Familieleden, Eerw . 
Zus, Nichten en Medezusters, weent dan niet over 
mij, maar help mil door Uwe gebeden, om na mijn 
aards Calvarie, de top van mijn Thabor te berei
ken, waar het goed is om te zijn, en eeuwig te 
verblijven. Dank voor alles, wat gij voor mij deed. 
Ook ik zal U in de Hemel niet vergeten ! 

V aartwel en tot wederzlens ! 
Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl .) 


