


Voor God en voor de Kerk was haar leven 

t 
BID VOOR DE ZIEL 

van Juffrouw 

EMMA-MARIA ROMBAUT 
geboren Ie Lokeren de 27 juli 1865 en er 
gad;ruchtig overleden de 6 augusuls 1959 

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, 
en de pauselijke zegen <in het st~rvensuur>. 

Enkele jaren terug kende ieder Lokers kerkgan
ger Emma Rombaut, de stoelekensvrouw van de 
dekenale SI Laurentiuskerk. 

Die kerk was haar even, zo niet meer dierbaar 
dan haar eigen huis, want ontelbare jaren stond 
zij in trouwe dienst van de Lokerse kerk en haar 
priesters: dagelijks was ze op hoor oost om de 
vloeren te vagen en te schuren, de meubelen te 
kuisen en af te stoffen, de stoelen op rijtjes in or
de te zetten en om onder Missen en Diensten de 
« stoelekens-cent, op te halen. 

Zij was met die kerk als vergroeid en ze ken
de er alle hoeken en konten, alle kasten en 
schuiven, alle kerkgewade·n en -gerieven; want 
er ontsnoptte niets aan haar handen om het op 
tijd en stond op te poetsen en te doen blinken of 
te herstellen. 

En zii deed het ter ere Gods en om de priesters 
en kerkbedienaars ter hulp te zijn, want met het 
karige dat toen te verdienen was, is zij niet rijk 
geworden 

Zii heeft haar laak volgehouden tot ze er let
terlijk-bij-viel en mei treurnis in hel hart maesl 
zij haar post laten staan omdat .zii niet meer 
kon 

Nog wel veertien iaren heeft zii, wel uit de 
ogen maar niet uit de harten van die haar ken
den, sober en stilletjes geleefd en een rustige 

oude dag mogen genieten. Het was dan haar 
grbotste genoegen nog een bezoek te mogen 
ontvangen van< haar > priesters en oude her
inneringen te mogen ophalen van c haar> kerk 
en sacristii, terwijl zii nog maar vlijtig voortwerkte 
aan het herstellen van kleine kerkgewaden. 

Maar haar bedrijvigheid was niet tot de kerk 
beperkt. Hoeveel zieke mensen heeft zii niet ver
zorgd en op hvn sterfbed bijgestaan; voor hoe
velen heeft zij, dikwijls met de moed van een ster
ke vrouw,de priester bij stervenden doen komen 
om ze te berechten en zo voor dezen de weg 
effen g_emaakt naar de hemel; en dan bij nacht 
en ontq, kwamen geburen en mensen van einde 
en verre ctanle Emma> halen, om aan hun doden 
de laatste diensten te bewijzen. 
God lone hoar voor het vele goede dot zij deed. 

Dierbare familieleden, geburen en vrienden, 
die mij hebt bijgestaan in mijn oude dag en ziek
te, hoe zal ik u vergelden? 

H_ebl duizendmaal dank en dat God u zeg ene. 
Bidt voor mij, vooral <miin> priesters voor wie 

ik dagelijks gebeden heb. 
Moge de Heer u allen zegenen. 

De familie Rom bout 
diep getroffen door de blijken van gene
genheid hun betoond in hun rouw, danken 
U van harte. 
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