
0 GOEDE EN ALLERZOETSTE JEZUS, zie ik buig mijn knieën 
jf Uw tegenwoordighe-id, ik b;d en smeek U met de grootste vurigheid 
van mijn geest, dat Gij U gewaardig! in mijn hnrt te drukken leven· 
dige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde, een waar berouw o,·er 
mijn zonden en een zeer v1tste wil om mij te beteren, terwijl ik met 
grote aandoening en 'droefheid bij mij zelf overweeg en in de geest 
aanschouw uw vijf wonden, hebbend voor ogen hetgeen de profeet 
D.~vid reeds in uw mond plaatste over U zelf, o goede Jezus· 
"'ZIJ HEBBEN MIJN HANDEN EN VOEJ'EN DOORBOORD 
EN AL MIJN BEENDEREN GETELD". 

(Vo/l, a.flaat) 



t 
Wil veelvuldig in uw gebeden gedenken 

Berendina Johanna Löwik 
echtgenote van 

JOHANNES ALBERTUS TEN HOVE . 

Geboren te Almelo 14 december 1909. Zij over• 
leed, na een geduldig gedragen lijden , voorzien 
van de genademiddelen der H . Kerk eo geheel 
overgegeven aan Gods H. Wil op 12 maart 1959. 
Op 17 maart hebben wij haar lichaam ter rm,te 
gelegd op 't r.k. kerkhof te Mariaparochie, Almelo . 

Wij wisten het allen : n1enselijkerwijze was hier 
geen reddin~ mogelijk . Een vreselijke ziekte heeft 
haar lichaam vernield en haar ziel gereed gemaakt 
voor de \'reugde hij God. ·-Heel haar leven, dat 
volgens onze begrippen zo kort geduurd heeft, 

heeft zij liefgehad en klaar gestaan Voor ontelbaar 
velen . God wilde dit prachtige leven sieren met 
een kr.oon van lijden. Hoe geduldig en tevreden 
zij dit alles droeg, weten al die velen, die baar 
telkens weer bezochten in haar ziekte. Twee menu. 
den voor haar ziekte knielde zij neer voor de i:i:rot 
in Lourdes. Daar heeft zij de moed ·en het geduld 

'gevonden voor het brengen van haar levensoffer. 

Dierbare echtgenoot. ik hen toch nog onverwacht 
heengegaan. Maar vanuit de ht>mel bl~if ik bij je 
en zorg voor je, zoals ik dat altijd gedaan heb . 
Blijf vertrouwen op Gods hulp . 

Vader, huisgenoten, familieleden en vrît;nden : 
dank voor alles wat jullie voor mij geweest zijt . 
Bidt voor mij . zorg goed voor Jen, bewaar in uw 
hart het voorbeeld van vele goede dingen, dat ik 
U met Gods hulp mocht geven . 

Onze Vader • Wee■ Gegroet 

Dat zij ruste in vrede . 

Drukkerij Beukers, Almelo. 


