


In ons geloof aan de Gemeenschap der Heiligen 
bidden wij voor de ziel van 

Johanna Theodora Francisca Striekwold, 
geboren te Lichtenvoorde, 23 October 1922, . over
leden te Bilthoven in het Sanatorium "Berg en Bosch", 
25 November 1943, en begraven op het R.K. Kerk
hof te Heemstede 29 November d.a.v. 

Lid van de Maria-Congregatie der St. Bavo-Parochie 
te Heemstede. 

* * * 
Lang wa! mijn ltjdensweg en talrijk waren de 

beproevingen, die ik heb moeten doormaken, voordat 
O.L. Heer mij waardig keurde om naar den Hemel 
te gaan. Ontelbare malen heb ik vergeefs om genezing 
gesmeekt, totdat ik einuelijk leerde berusten en zeggen 
kon: .,Heer, Uw wil gesdhede." 

Moeder Maria , mijn hoop op U is niet ijdd 
geweest. Steeds, maar vooral in mijn laatste uren, 
heb ik U aangeroepen en Gij hebt miin gebed ver
hoord : in den vollen zin des woorns · heb ik een 
zalig sterf bed gehad. 

Lieve Vader en Moeder, ik ben U zoo dank
baar voor alJcs, wat gij voor mij hebt gedaan. Ik 
had U zoo graag al Uw zorgen en toewijding willen 
vergoeden, als ik had mogen blijven leven, maar 
O.L. Heer heeft 't anders gewild. Gij weet het: ik 
heb tenvolle berust: ik bid thans voor U , opdat gij 
dat ook zult kunnen . 

Ook jullie, lieve Broers en Zus, dank ik nog 
eens voor de zoo veelvuldig betoonde aanhan kelijk
heid. Slechts êéne gunst wil ik nog vragen: vergoeden 
jullie aan vader en moeder, wat ik niet meer heb 
kunnen doen. Ook voor jullie blijf ik bidden. 

Dierbare familie , vrienden, vriendinnrn en mede
congreganisten, menig moeilijk oogenblik is gemakke
ltiker te dragen geweest door Uw talloozc bewijzen 
van belangstelling. Daarvoor mijn gebed a ls dank. 

En gij allen, blijft ook voor mij bidden. Tot 
weerz.iens bij O.L. Heer! 

R. I. P. 


