
Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt 
en buig mij voor Uw Majesteit. 



Mij ondersteunt 
Uw Goedheid, o Heer. 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

Hermina Theodora Berendina 
Maria Slotman 

geboren 17 september 1910 te Buurse, 
na voorzien te zijn van de H. Sacramenten, 

overleden op 8 september 1989 
in het verpleeghuis te Zevenaar 
en begraven op het r. k. kerkhof 

te Buurse. 

Gods barmhartigheid wil ik eeuwig lof zingen. 
Deze woorden hopen we, dat het de woorden 
mogen zijn van haar, wiens gehele leven in 
dienst heeft gestaan voor de anderen . 
Dankbaarheid zijn wij haar verschuldigd voor de 
gastvrijhe id d ie wij bij haar mochten genieten 
en niets was te veel voor een gezellig thuis 
zijn. 
Niet alleen de bloedverwanten, maar ook de 
dor.psgenoten waren haar dierbaar. Ook zij 
zullen hebben ervaren dat Mina altijd goed en 
vriendelijk is geweest in de winkel, waaraan 
zij met Gerhard de grootste krachten van haar 
leven heeft gegeven. 

Mogen wij U allen vragen om voor Mina te 
bidden, opdat ze spoedig het geluk mag 
genieten van Gods eeuwige Liefde, Ons al ler 
oorsprong en toekomst. 
H. Drieëenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, 
zoals U de hele schepping hebt gevormd en 
tot U voert, neem ook Mina op in Uw eeuwige 
Liefde, opdat zij Uw barmhartigheid moge 
ervaren en zij voor ons bij U onze voorspraak 
mag zijn . Dit vragen wij door Christus onze 

Heer. Amen . 

Zij die Mina verpleegd en bijgestaan hebben, 
de directie en personeel verpleeghuis Zevenaar 
en in het bijzonder mevrouw Kummeling, 
zeggen wij namens Mina onze hartelijke dank. 
Wil haar zwakke kanten vergeven en moge 
haar goedheid in ons door leven. 

Ook al Jen die uw deelnem ing hebt betoond 
bij de ziekte en na het overlijden van Mina, 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

De Familie 


