
zi:.~ 1;:1~se, ~~ ~\'.~er~t:~.'ji 
op mijne knie,·n 1·oor uw 
IIIHlillhiJn IU.'H, en hld en 
srnellk lJ met de i:roots!e 
1·urlj.!hNd des gernoeJ1. 
J~t (HJ lcn•ndige ue1•oe
len, vlln i;:-1·lor,I, hoop en 
liefde, en ce11 woar ht• 
rouw o\'er mijne wnden 
en den zeer l'R~Cen wf\ 
,)111 de1.c Ie vel'hcteren in 
mijn hart gelie1·et te pre11-
ten, IHWljl ik met een 
groute i:enegenheitl en 
c!rocfhdd 11!-~ harten uwe 
vij f wonden bij mijzeh•en 
overwt'eg en in den f.l'CC~t 

11/lnsd1ouw1 dit voor Of•· 

Kt•1 hchhend e, wat reed~ 
de proleet Dl\'id O\'l'T u. 
v lo(oede Jci1n, in w,'I'" 
mond leKdt; ZU hebbri, 
mi/11~ h,mdt'fl 011 ,·ut't1m 
du

0

urboor(l: :ij ht>libtll "' 
mij11f' l,oeudrr~11 ,llt'/1.4d. 

(1'1,JiXl.l':',I\, 

Volle allut \'OOT de 
overledenen al, men ho• 
veustu.nd g,ebed nn eeut 
gchlechl en gecom muni• 
ctcrd tr hehhen 1·oor een 
kruh,bedd bidt, met hij• 
\'Oeglng van een ~ndtr 

i~b~~ d!~t p;~!~nlie \'lil 

(JJt'<"rf'M1•ri1<Z. ll .1'111" 
Piu, f X, Sf Juli 1.\j,'i,) 

Men 1·0\dot't aan dt' 
laatste,·oorwurdevanhct 
denect door vijl Orne 
Vadcn eu vijl Wen•ÜI.'• 
g rne ten o f andere dcrge• 
l1 jke gcbcdl'll lf'I I Intentie 
nndtnH.VkderteMddcn. 

MIJN JEZUS, 
HARMHAIHIOHEIIJ 

( 1()0 dagen atlaat) 
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Bid voor de ziel van zaliger 

Euphemia Margaretha TAPPEL 
echtgenoote van 

Johannes Maria Reuvers, 

geboren te Emmen, 21 April 1905 
en overleden te Utrecht, 29 Mei 1932, 
voorzien van de laatste H.H. Sacra
menten, en begraven op het R. K. Kerk
hof van den H. Trudo te Eindhoven. 

Hoedanig is ons leven? Een damp is het, 
die voor een weinig tijds verschijnt en daarop 
vergaan zal. 

God sprak: Zie Ik neem door een zwaren 
slag degene van U weg, die gij zoo zeer be
minde!, gij moogt nochthans niet weenen of 
klagen, gij moogt slechts stilzwijgend zuchten. 

God vermengt het geluk dezer aarde met 
bitterheid, opdat wij een ander geluk zouden 
zoeken, waarvan de z0etigheden niet bedrieg
lijk zijn 

Zij was eenvoudig en rechtzinnig, God 
vreezend en afwijkend van het kwaad, vol
hardde in een braaf leven en in een heiligen 
omgang. 

Heer, Gij weet, dat ik mijne ziel zuiver heb 
bewaard en nooit met hen omging, die in 
lichtzinnigheid wandelden. 

Dierbare echtgenoot. ouders en familie, ik 
sterf wei, maar mijne liefde sterft niet, gelijk 
ik U allen bemind heb op aarde, aldus zal 
ik U blijven liefhebben in den hemel, waar ik 
voor U zal blijven bidden - Vaartwel en 
bidt voor mij. 

Mijn Jezus barmhartigheid! 


