
Bid voor de ziel van zaliger 

ANNA MARIA MBNKEN, 
echtgenote van wijlen Johannes Van Video. 

Geboren te IIazen:woude 22 Febr. 1860. Ov('rlerten te Leiden, 
gestt·rkt tloor de Geumlemitldelen tl~r H. Kerk 12 l\ov. 
1914 en begrav"u 15 Nov. d.a.v. op hot R,K. Kerkhof 

aan de Zijlpoort. 

Mijn lieve kinderen, nu ik eindelijk gekomen ben aan de 
anrlere zijde van b1·t ~r1tf, in lwt huul wattrovt'r ik zo dik
wijl! met u sprak. nu 7.eg ik bet ~int Paulus na: .• Geen oog 
hct>fl het gezien en geen oor heeft het gchoordn. Een onuit
sprekt>lijk geluk Î!ot uvn mij grkomrn, t·n - zn mogelijk -
nog meer dan vrot>ger ben ik bezorgd voor u. dat gij ull~u 
toch eenJ.Uaul mijn Yrellgde korut Uleegenieteu. Neen. ons 
H. Geloof belooft un<t nit.·t~ te vt•1•J. Z.ekt•r. de lasten van 
<·en menscheuleYen kunnen zwaar en schijnbaar oodtageüjk 
7.ijn, liaar nu ik de kroon :t:ie, uau we·lke ik zelf' mocht 
werke-n. nu vraag ik me in verrukking af, of mijn kruisjes 
niet ul te onbetekenend waren, voor zulk t'eu onmetelijke 
glorie-. 

Daarom mijne k.iuJ.cn·n, volhardt in de clrugd. '\\~e""t er
van overtuigd. rfat dP IMtea van bet leven ni4"tcc betekenen 
io vergdijkkiug met de bcerl~jlheid Jie ou~ wacht. 

Lieve 1ntl"d1·r, wij uw kinrlt>rrn, zien n ml'l 'o\f>rmoed 
opgaan naar bet land van geJuk. 0 zeker. wij' vt>rheugeo 
ons nm uw glorie. maar ouJer ons 'id de eenzaamheid en 
verlatenheid. Tot Je~ laatste week vao nw geze·g1·mle onJer· 
~lom waart ge voor on:- bet middelpunt, waar we samen 
kwameu ('n u onze zor~eu voorl"'gdrn. Gij, met uw büven
uatuurlijke kijk op het leven. ge hebt ons méér gegeven 
dan ge vnmoedt. U\\> opgewektheid, uw zorgend m<'deJe
veu, uw fijn god..:.Uicn'itigc zid werkten wcMa<lig op Olll'i in. 
Nit'l enkel wij. maar ieder die u kende. 7.ag in u de ttfstrs· 
ling van ecu hoogge~temd geeistelijk leveo. 

Daarom, nu ge :ûjt hrt>ngegaan, nn zij het onze plicht~ 
nOg heter uw leBen eo vermaningen te volgen. ln 1•t>nheid 
en onderlinge licfûc zullen wij. uw k.i.uJ.cn:o, elkander Lcl
pen en bijitaan, stPE'd" gE"d"nkPnd, dat gij daardoor vn
hfl't>rlijkt wordt. 

G-od. l>ie on!O dit offer vroPgt wij aanbidden {j,". H. \(.'il, 
en danken U, dat ge voor ons bet 001-ltrhouden van hH 
vierde gebod zo gemakkelijk hel1t gemaakt. 


