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0 goede ertafler
z:oehlt JISUS-! zie 
ik kniel 111 ttwe te
g,nwooràigheii! ne
der m bid en sm.eek 
1T met al 1vat vuur 
ruYncr ziele,gewillr
di3Ul,vendig, t•· 
voeletts va11. J;-e 
loof hoop en li<i[d.e 
inm~n. l1a.rt te·stot'.:
ten alStttede ae11. waa.r 
"berouw ov-er·1?ajn1t 
40Men en een vas~ttt 
wil van mi/. to bole -
l'e~ tet'wij ik rn.e-t 
groote aindoenin,'s -, 
en dro,efhetd ove.1-- - ' 
WP.-e$ en in den g ~s ~ 
aanschouw uwe vijf 
-wondm en mij herin-
11,r wat eerlyds reeds 

de hei hg e koning 
Da-vrd van U voor
speid.e: .,1 . , ~• ' 

zy .h,blmt m~11e 
hand.en en. VO'"ott îl 
doorboosa •ti al 
mtjne Lee11deren 
,geteld. P.'.I.XXI 11.1e. 

Yo!le «!l11atfotV1,eft· 

l!t::/Jlt::Xr:er,:'~ 
f!nff:fjp';i 9:!ei :~•- , 
1111miel,rnr tn l;vpir/,.;. 
~ n nig.1.11 _lii U püUrm 
z.;ë'ea7~t;;itnt·ie tiofn 

{llleRr.t'l''l'Al'lii.l't!lli~ 
,,rout<tJU} 

Men w(d1Jet d<X n het 
lirat.1tl, -,,e r ~frc!.t:r V<tll 

ditii~,:'rr-.tt ~ i.- vijf 
naa11iet Oni: t Va.J.-,l' 
,n '-.> ij(maal.,hi;t'llfces 

i!/;;,~~fJt:,,:,! ~ ~;;é''· 
imu{/d,r11 """'" 

tot intmtit 
""711 Z.K. U iiddm . 



'J3id voór dé Ziel van ZaligP-r 
' G e e rt r u i d a M a r i a W e s te r U<;· 

; 

gebor~n • Îe' Berghuizen ·den 6~n NovP,mber 1852, na 
vo@t-zien te zijn van de H.H. Sacramenten over• 

leden te j s Graver,hage den 30sten Kovem- .. 
ber 1899. 

J ' 
Zij was eerivotidig en cmrecht, vreesde God en 

week af van . het kwaá71. Job. I, 1. 
Zij is ziek .geworden en er was_ geeh menscli, die 

h'lar kon · helpen. Jer. XV, 18. 
Uit dé volheid van haar nart beeft zij gezegd: mijn 

hart is, bereid, o God! mijn hart is bereid. 
' • Ps. X 6. LVl, 9. 

t Zij steld'é 11ertrouwen op Maria eri' droeg hare . 
livereien. Gelukkig zij die leven en sterven .pH der~ ,.♦ • 

hare bescherming. (H. Alph.) Zij zullen niet rree- / • 
zen in het uur van den dood, (fl, Boóav. ) ( 

Zij was uw kind Maria, toon, dat gij haar moeder i 
zijt. (H. Aug,) ! 

Zi:/ riiste in vrede. ! 

Stoomdruk Bru,igemtl.n & Verhaag. 


