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, .zy hebben my --, - ,,, :- ( 

en ~oeten doorbooro, · .. :y ~ 
~ebben al m~ne beenOl e" 
geteld ." PsX~_tî. ; 

Volle ... o1,t'la.1t voor de ovc· 
ledenen a1s met, 1 ~ovenste .. - l 
gehéd. na vooraf ï-'!-mecht Ch 

gecomrnuniceen..l te- hel--°l-Jen. 
voOT een Krwsl,eela !>1d.l,!T\el; 
'lajvo11~1nS v.1~ ~en r,nd• g~,-,~-
tot 1nttr,1i,- van l H.d~,,,. J1"us . 
<o,cRn·r ~-,, Z d p.·,. ~ 1, t '·ï ,· .,e, 

Men volJ.o et M•l"'I. d~ l,1 ;, 1"1~ •-oor
w•arJ.s Tau het Oecre"' \ door vijf 
Onze Vaders en vlWee& G11groett-11 

of andere d.erSel!lke 3ebed.e~. tot 
intentie vlJll\ den R .½dede bidden 



GERARDUS RIKKIIIIK, 
echtgenoot VA.Il 

JU.aria Boomberg, 
geboren te Boaningen onder Losser die na. 
het ontvttngen der H. Sacramenten aldaar 
is overleden den 14 Octolaer 1914, in den 
ouderdom va'\ 42 jitren en den 17 d,!\.v. op 
het H. K. Kerkhof te Denekamp is b" e;rnven. 

Hoe gelukkig en voorzichti11: is de mensch 
die •oo trncht te leven gel~jk hU bij den 
dood wen,clH bevonden te worden. 

Th. à Kempis 1 : 23. 
Hi.i. was een rechtva>t.rdig man, Godvree-

zend en vol geloof. Jola, 1. 
Hi_j heeft gedaRn hete;een goed, recht en 

wtt.ar is voor het Ranschi.in van den Heer 
zijnen Gorl. lI Par XXXI : 2V. 

H~j is z :t> k gewordl::'n en el' was niemand 
die hem helpen kon hij r;ep tot den Heer 
en heeft hem nit zijn kwellingen gered 

Ps. CVl : 12, 13. 
Dierbare ecbtgenontH en kinderen laat het 

gebed uw troost zijn en vergeet mi.Ine lessen 
niet. Wij weten rll\t wi,i elkander eenf zullen 
wederzien , Wt\K.r all+- lijden in onuitspreke
l~jke vreugde verandeni is. 

Zoekt in het verj!ankelijke leven geer 
rust. hoe zult ~ij anders de eeuwige rust, 
vinden. 

Kinderen gedenkt mij in uwe gebeden eL 
l1oudt uwe moeder in eero alle dagen httars 
levens. 

, •NZE VADER - WEES GEGROE'r. 
Hij ruste in vrede. 


