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.---; :rlP nk in Uwe gudvruchtipe g,,f,ed<?n 
de ziel van Zaligec 

ENhiè.LINA MARJi\. RUPERT 
weduy:.,-e van 

HERMANUS BROEKR>.-TS 
2tj was geboren in Zenderen 16 .. ( ug. ~8~6 en is, 

" On:ieil van het H. Sacrament des Olie~< ... , plot .. 
1elinçr overleder: in Hertme 13 April 1945 ai aldaar 

begraven 17 April d.a.v. 
Zij ru!te i n vrede! 

,,\·✓ aaktl want gij Wf" E:r niet in welke ure uw Heer 
.. ' . . -.::i men.' ! Matth. XXIV, -i2. Weest altijd bereid! 

l : t wourd des Het.ren, zoo bij herha lin g ir -ie 
~ . St.:hrift tot ons gesproken staa' in dit plotseling 
st1;rven weer 1;: . ... ndig voor onzen ,;eest. Nog p• s 
had z.ij baar vreugde geuit o•,•~- de h~vrijding e 1 

tio '.)p•:o l haar blikken laten gaa n ove:- d <> v ,:,c J b, 
VP.:ndr velden en zonder een woord van ,.. <s: 

is zij ui '.' het leven hier heengegaan. geluh 
']Cs rc-rkt ruet de genadem iddelen der H. };' 
wes ,.> f!O zeer b ·;n e vrouw, diep go Jsdiensti0 
baa r ieven heeft zij hard gewerkt , ...• de... 1._• en 

· J rg.en tot den laten E\Vond, altijd '.I e.:: :,u1::JC~rend 
y ·üwerkend, ook. voor qnderen. l.J Jood is een 
i-u"t en bevdjci.ing van het Z\\ ~ .;--U1:. ~orger, op 
aarde. en God zal haar een gro" '.' · 11 e1. voor g~ven. 

7ij was goed voor armer, en benodtigen en "wat 
\::!,: __ '.e minstens de r mijnen hebt 9edaan hebt g '.j t-.1ij 

i:; - ..:. ... ü n," zegt Jesus. Zoo zien ·w ij heel aen:st 
r heengaat,, en de vrede in den her•,.! nieten, 
..:enigd w eet met haar f'.cht.genoot. 
loo ook de rechtvaardige voor zij .Jd door 

zn dood wordt weggerukt. hij zal in vre ..:e z.ijn. 
Dierb .➔ -.! kinderen ik moet U verlaten maar God 

roept n• _ ~ "1. Hij zal voor TJ zorgen. Gaat dat;;,. ,· m 
steeds nuar Hem. 

<:ieliefde t:"amil:t, ... d~n. vdenden en buren, vaart 
wel .:.:i b:dt voo r '1lij, en .. \e vrede van C:hristus be-
ware U allen. 

Lieve Jesus, barmhartigheid! 300 d .g. afl. 
Onze .._., ~eter W ees Gegroet 


