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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

JOANNA HENRICA STOUT, 
Echtgenoote van 
H.H. AHLERS, 

geboren te Erica den lsten Mei 1871, overleden 
te Alten berg 5 Januari 1898, en begraven op 
het R.-K. Kerkhof te Riitenbroek (Pruisen). 

Gelukkig de mcnsch, die het uur van zjjnen 
,lood immer voor oogen heeft en zich dagelijks 
bereidt om te sterven, Op de helft mijner dagen 
ga ik naar de poorten des grafs; ik heb (tevergeefs) 
,le rest mjjner jaren gezocht. Het einde mijns 
l_evens heb ik in groote pijnen doorgebracht, 
en toen ik het hacl doorgestaan, was het graf 
mijne woonplaats. Doch kostbaar is de dood 
der bra ven, kostbaar als hetoinde van den arbeid, 
als de behaalde overwinning, als de denr des 
levens, als het begin der vof maakte veiligheid. 

Dierbare echtgenoot, ouders, broeders en 
zusters, weent dan niet over mijn dood, verheugt 
u veeleer, dat ik in het huis van den hemelschen 
Vader het loon mijner werken ontvang en daar 
op u wacht, om, met u vercenigd, voor eeuwig 
gelukkig te leven. 

De rechtvaardigste, hoogste en beminne
lijkste wll van God geschiede, worde geloofd 
en geprezen in alles. (100 dagen aflaat). 

ZIJ RUSTE IN VREDE. 

Wed. B. Lenfring, Rotterdam. 


