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HE:'\DRlCCS LA'.\lBERTCs llROf.KHCJS. 
Geboren te Enschede 6 October 1899, overleden 
aldaar na voor'l.ien te zijn \' 80 de H.H. Sacramen
ten der Ster~endtn 5 Octobu 1944 en begraven 

9 Octoher d o. v. op het R. K. Kerkhof. 

O God, waaromî J•, w,arom ! ondoorgrondelijk 
zijn C\vê r.iadsbesluiten. Allen 7,\'Ç'ijtiren eo buigen 
eerbiedig het hoofd voor Gods H. \Yil. Ow wil 
geschiede! 

O wreede dood, waarom 7.00 spoedig zulk een 
scheiding teweei hreogeu aao zulk een gelukkig 
buweHJkSleVrn. Hoe onnaspeurlijk o !leer, zijn 
Cwe wegeo. -

Zij was een door eo door godsdienstige en 
deugdzame vrouw, eèo voorheeldij!e huismoeder, 
een hartelijke 7.orgzame ecbcgeooote. God gaf baar 
drie lieve kinderen; voor ruÎm 14 dagen nog een 
nien\v leven~ maar nam dáárna haar ei~eo lcveo, 
toen ~!Rria Jozc Gn , l·:lisab,·th gehoren "•s. Toen 
werd haar moe<lerbaît "doocielijk" overvaH~n;. 
riep zij dco naant v11n Jczu~ aan : ,,:\,liin Jezus, 
harmhartigbeid" en blikkend np het kruis van 
C'hristu~, g:if zij h.1ar leven, drie nicisjcs aan haar 
goeden man acbrer l•«nd . 

Lieve llendrik, mijn beste mao, oos oprecht 
buwclijk~gclnk was helaas 'rl!n korten duur; ze~ 

. jaar hebben wij met elkander ,:eleefd, maar mijn 
liefde blijft hij u en bij mijn kinderen waarin wij 
beiden voortle•eo, waot de liefde i< sterker dan 
de dood; de liefde sterft nooit! Ik blijf in den 
hemel eeo zorgzame m:Jeder voor u allen. 

Dierbare vader en moeder, broers en zusters, 
aaoven'\anten en kennissen, voor alle tekortkomin· 
~en die ik oog moet uitboeten. co gij mijn Heer· 
broer Jan, ik vraag u allen om uw ~ehed, wees 
mij gedacbtil{ in het H, Misolfer en bij de H, 
Communie. In den oorlogstiid snakte ik naar 
vrede, nu heb ik "den vrede" gevonden door en 
in Christus Jezus. 
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