
Jgzus, ~!ARI A, J OZl~F , VJNCENTIUS. 
Bid voor de ziel van zaliger 

de Eerwaa rd e Zllster 

JOHANNA CANTIA 
(Gezina Sllsann a L ubbers) 

Lid van de Co 11 grcgatie der Zllster s van Liefd e 
van .J e,u;; en i\Jari a, Moeder van Goeden 

Bij sta nd , geve,;t igd te Sch ij ndel. 
Geboren te Lon neker 27 Juni 19-1 5 
ln de Congregati e getreden 2 F ebr. 19~5 
Geprufe,;t 6 Aug. 19~9 
Overl. in het St. Barba ragest ich t te Wij bosch , 
voorzien v. cl. H .11. Sac,·nmenten 5 ~1aa r t '4il 

Gelukkig de mensc h, die door God geroepen, 
om zij n bez ittin g-en e n blood venvan ten te ver
la ten en alle aardsche ua nden te verbreken, 
bereidv aardig ge'hoorzuamt en zegt: Heer, in 
opg·eruimdheid des harten breng ik u alles 
blij moed ig ten offer . H. P etr . Cani,;i us. 

Do maagde lij kh eid is n iet daarom lofwaa rdig 
wij l ze in de Martelaren word t aa nge troffen, 
maar wij l ze zel ve i\J a rtela ren maakt. H. Ambr. 

D e rechtvaard ige, als hij vroegtijdig door 
den dood word t wegger ukt, zal verkwikking 
ge ni eten . Wijshe id I V: 7 . 

Gij hebt mij, o Heer , om mij n onschllld aan
ge no men en m ij bevest igd voo r U w aan sch ij n 
in eeuwig he id. Ps . XL: 1:J . 

.,l) iorhare o urlers, Orocrs en zusters en ver~ 
dere famili eleden , en voorn! gij , E er w. Zus, 
tan te en ni chten, met wi e ik in dezelfde Co n
gre~at ie leefde, en gij, mij ne overig·e geli efde 
medezus ter s, wil t mij in uwe gebeden gedenken. 

Mijn J eZlls_ ba rmh art igheid . (300 d. afl. ) 
K 1872 DAT ZIJ RU ST ,, lN VRIWE. 


