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In de godvruchtige gebeden van Familie en Vrienden 
wordt aanbeoolen de Ziel •an Zaliger de We/Ed. Heer 

HBNRICUS JOHANNES VBRHBIJ 
&htgenoot van Meorouw 

ELIZABETH MARIA KüHN 
geboren te Nijmegen 10 Aug. 1886. ouerleden, na 
meermalen gesterkt te zifn door de H.H. Sacramc-nten. 
21 Februari 1932 en begraven den 25e d.o.v. op het 

R.K. Kerkhof aldaar. 
Lid van het Parochiaal Armbestuur. 

Lid der St. Canisiuscongregatie. 

Hij onderhield de wet des allerhoogsten en ging 
met Hem een verbond aan; eo in de beproeving 
werd hij getrouw bevonden. &cl ·H. 20. 

Gij · weet. hoe ik van den eersten dag af. den 
ganschen tijd mij bij u heb gedragen: den Heer 
dienende met allen ootmoed: hoe ik niet heb oage· 
)aten. al wat nuttJg was. u te verkondigen en u te 
onderrichten ên in 't openbaar èn binnenshuJs. 

Handel. 20. 18-19-20. 
KJndertn, dient den Heet in waarheid en streelt 

~rnaar. te doen wat Hem welgevallig is. Houdt uw 
moeder in eert al de dagen haars levens. 

Tob. 14. S: 1. 3. 
Uw vader verlaat u. Hij verlaat deze wereld. waar 

hij vee) ge.Je.den heeft. Vergeet hem niet in uwe g~ 
beden. Ik heb u allen zoo teeder llefgebad I Blijft 
verecnigd onder elkaar, dient God getrouw en leeft 
zóó. dat gij den dood nooit behoeft te vreezen, op 
wat tijdstip hij u ook verrasse. Vaartwel. m.ijae 
dierbaren. wij zullen elkander spoedig weden.ien. 

H Antonius. 
Nu zijt gij wel bedroefd, maar eenmaal zal ik u 

wederzien ; dan zal uw hart blijde zijn en niemand 
z.al u van uw vreugde berooven. Joës. 16. 12. 

De dood is niet het einde van ons bestaan, maar 
slechts het einde van dit leven. waardoor dit leven 
Jn een beter wordt omgewiss.e)d. De dood moet 
daarom onze tranen drogen. H. Ambroa. 
Maria. onze hoop. ontferm u onz.er. .300 d. aft. 

R. 1. P. 




