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M A R I A N I J L A N D, 
echtgenoote van 

BERXARDUS TEN VOORDE, 

o,·crleden te Haaksbergen den 30 Maart 1903, na het 
ontvangen der H. H, Sacramenten, in dei,; ouder

dom v:in 30 jaren en begraven aldaar den 
3 April da1ropvolgende. 

\\·aaro m bleef mijne smart duren en was er geen 
hoop voor mijne kwaal, zoodat zij weigerde geheéld 
te worden? Jer. XV : 18. 

Met Christus ben ik aan het kruis gehecht wetende 
d.,t wie deelgenooten ziJn van Zijn lijden,. ook deel 
:!uilen hebben in Zijne vertroosting. 

H. Paulus. 
De Heer is. mijn steun, mijn toevlucht en mijn Ver

losser. Mijn God is mijn helper ; op Hem vertrouw 
ik. Pslm. XVII : 3. 

Dierbare EchtgP.noot, vergeet mijne zuchten niet, 
uenk aan hetgeen ik geleden, en de zorgen die ik 
voor u gekoesterd heb. Leg u den plicht op voor de 
rust mijner ziel te bidden. 

Jesus, zachtzinnig en ootmoedig van harte, 
maak mijn hart gelijk aan het Uwe. 

(300 dagen all., toepasselijk aan de geloovige zielen.) 

ÛNZE VADER, - WEES GEGROET. 

Dat zij rust1 ·in vrede. Amen. 

J. H SLOT l\!AN, Koster, Haaksbergen. 


