


Jezus, Maria, Jozef. 

t 
Bid voor de ziel van zaliger MEVROUW 

MATH ILDA THEUNS, 
Lid van de bond van het H. Hart, 

de Christene Vrouwengilde 

en van de 3e Orde van de H. Franciscus. 

Weduwe van Mijnheer 

Frans VAN ROMPAEY, 
geboren te Woensdrecht ( Ned ) op 18 dec. 1882 en 

godvruchtig in de Heer ontslapen te Wilrijk (St Au

gustinuskliniek) op 12 februari 1956. 

BEDIEND van de H.H. SACRAMENTEN 

en de Pauselijke Zegen «In Articu lo Mortis» 

Eenvoudig in het grote en groot in eenvoud is zij 

moeder geweest en gebleven tot het einde. Zoals 

alle edele mensen ondervond ook zij de smart van 

niet tot uiterste bloei te zien komen wat haar was 

toevert rouwd. God heeft andere wegen dan de onze. 

Rustig groot en toch angstig ijverig werkte en bad 

zij. Met God werkte ze samen en daarom verstond 

zij Hem zo goed in het gebed. Noch werk noch ge

bed verveelden haar; zij wist beiden voor haar huis

gezin ten dienste te stellen in grote liefde voor hoor 

echtgenoot, en onophoudelijke zorg voor haar kin

deren. 

Mijn lieve kinderen, ik heb U getoond dat een 

zacht, goed en ootmoedig mens door elkeen bemind 

wordt, zo door God als door de mensen. 

-nooit te tornen aan uw plichten van kristenmens, 

g:ins uw vertrouwen op God te stellen, Hij schikt 

alles zo dat het op zijn best terecht komt. 

- dat de H. Mis en Communie het enigste voedsel 

zijn dat U toe laat uw levensiast blijmoedig te 

dragen; 

-dat genegenheid voor elkander in goedheid en 

edelmoedigheid nooit verminderen mag. 

-M'n beste Jozef, wees in de M issie een hele pries

ter, geen halve - 't zijn apostelen die we nodig 

hebben zei Papa. 

Onvergetelijk waren hoor laatste levensdagen, de 

schone overgave in haar lijden bekroonde ze meer

maals met de zang "Ons Lieve Vrouwke is zo 

schoon ..... en het steeds weerkerend Wees Gegroet. 

In de hemel wilde en moest ze zijn om er God, 

MJria, Papa en haar kind terug te zien . .. - Oogst 

er dat ge luk, lieve MJma, als beloning voor al uw 

goedheid hier op aarde. 


