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hart prent.en levendige ~evoelens va11 geloof, hoop en 
liefd{'. Geef mij een oprecht, berouw over mijn zonden 
nwt het va8tc voornemen, mij daarvan te beteren. 
Dat bid en smeek ik U nwt al de vurigheid van mijn 
zir-L Vol ontroering en smart beschouw en overweeg 
ik daarbij llw vijf wonden, er aan denkend, wat n.'00.s 
de profeet David U, goede JetSu~. over Uzelf liet 
zeggen : ZIJ hebben mlJ n handen en voeten doorboord. 
ZIJ hebb1n al mijn beenderen geteld. 
Dit gebetl wor<le gebedeu voor 1..---en b~ld vWl den ge
kmisigdcn Zaligmaker; daarna bldde men tot intentie 
van Z.H. den Paus. Zeker voldoènde is één On.te 
Vader, één Weesgegroet. met Eer 1\8.D den Vader. 
1-1 v.w.u. 



Gedenk in uw godvruchtige gebeden de 
Ziel van Zaliger 

Klaartje Vreeling, 
Echtgenote van 

JOHANNES DE RIJTER. 

Geboren te Steenwijkerwold 9 October 
1861, overleden na v oorzien te zijn van 
de H.H. Sacramenten der Stervenden te 
Glanerbrug 28 Augustus 1947 er. begra
ven 1 September d. o . v . op het R. K. 

Kerkhof aldaar. 

In al haar eenvoud was zij een voortreffelijke 
vrouw en een hoogstaande moeder. 
Wat een zorg heeft ze gedragen en wat een werk 
heeft zij verricht voor haar huis, rusteloos was zij 
bezig, met ledige handen was zij nooit en dan 
haar grote en innige moederliefde ! Maar een 
verlangen kende zij , haar kinderen gelukkig zien. 
Van krachten uitgeput stierf zij in hoge ouderdom 
en tevreden en kalm schonk zij haar ziel den 
Schepper weer. 
Dierbare man, ik ben U voorgegaan naar het 
vaderhuis, waar ik U wacht en waar we dan 
voor eeuwig verenigd zullen zijn. 
Mijne kinderen en kleinkinderen, mijn liefde sterft 
niet, ze reikt tot gene zijde van het graf. Een 
enkel gebed dat is het wat ik van uw helde ver
wacht. 
ZIJ was Uw kind, o Maria, toon gij dat ge haar 
moeder zijt. 

Mijn Jezus, barmhartigheid. 
ONZE VADER - WEES GEGROET. 

Dat zij ruste in vrede. 


