
O Heer, die onn21speurbaar In Uwe werken zijt. 
maar alles tot Uw glorie en 't heil der Uwen leidt. 

Op het feest von Allerhe.ligen, 1 nov. 1964, is ons 
op 24·Jarige leeftijd naar het eeuwig leven voorgegaan 

Margaretha Maria Stut 
Haar stoffelijk overschot hebben w,j op 5 nov. 1964 
ter ruste gelegd op het St. Josephkerkhof te Haarlem 
in de stelllge verwachting van haar glorievol verrijzen. 

Dit jeugd•ge leven is na een langdurig en dapper 
gedragen ziek-z,1n uitgebloeid tot een nieuw en heerlijk 
leven bij God In de hemel, zo mogen wij vertrouwen. 
Nuchter en sterk heelt zij voor ons haar persoonlijke 
strijd, haar langdurig leed willen verbergen. Toen zij 
het alleen niet meer aan kon, was Gods genade haar 
kracht en werd zij u•terst bezorgd voor haar heve 
ouders. broers en zussen. Zij mochten geen verdriet 
hebben om haar; daarom bleef zij blij en maakte 
geestige opmerkingen als men vroeg of zij pijn of 
verdriet had. De kortsluiting met deze wereld bereidde 
haar voor op hel contact met de hemel, vooral toen 
zij slechts tastend kon waarnemen hen. die ze zo lief 
had. Het nieuws waarnaar zij verlangde en wat wlJ 
haar niet meer konden aanduiden, was het bllJde 
bencht van Gods Woord: .Gelukkig, die zuiver ziJn 
van hart, want zij zullen God zien. Gelukkig, die 
zachtmoedig zijn, want zij zullen het Land in bezll 
nemen."' Zo mogen wij verwachten, dat God haar om 
de marteling van lijden In eenzaamhetd heeft opge· 
nomen In de blijde gemeenschap der heiligen, die 
staat voor de troon en het lam. 
lieve ouders, broers en zussen, en allen dre mlJ 
geestel iJk en llchomel,jk hebben verzorgd, ik dank u 
voor uw hartelijke, liefdevolle belangstelling. Laten 
wij In ons spreken met God altijd In vreugde aan 
elkaar blijven denken. 
laat ons bidden: Almacht,ge, eeuwige God, wij vrager,, 
schenk ons mlld de overvloed van Uw erbarming, 
waarnaar wij verlangen, nu zovelen onze voorsprekers 
ziJn. Door Christus onzen Heer. Amen. 

(Collecte-gebed op Allerheiligen) 




