
Zie, o a:oede' e.n •llcir· 
xoet1lc. Juu,. ik wcr-9 m~ 
op '"ij11,e k.metn voor 11..., 
111nsetidn 11ecr, en bid e11 
,moti U ,nel ~ aroots1e 
vurlzhe:t4 c.lct 1,cmoe<11. da l 
Otj lc-'fe11di,;o 10,·oeletis van 
&•loof, hoop en liefde. en 
een w,arberouwovermlj,te 
iconden en den tH:r vtttetl 

:~n°:L.:;:1i~~:~~::roi 
c~.rwijl ik Clld een JYOO!c 

J:~.~~=~w!"vjJf=~: 
bij mii uJyen o,·erweq en 
in dc1t ie.est 111iset1<M111,', 
dit wl>Or ooren hebbend-. 
"'at reeds <Ie proleet Oavld 
over U, o coede Jelus, in 

i;;:n,:;1nti:,:: ~Jt2!!1! 
dOOrboortl, tj h~f)IH,: al 
111

'
11

~ '"~1:'Xlt~~- UI.) 
Volle iflul voor dt 

overledenen ais me11 1,,qven· 
staand gebed 11.1 e'!nt &C· 
bit.chi en 1e-cocnmuniceoNI 
t• hebt>eo voor ten kTull• 
btt!ld bid. met bijYOCl(ÎJII 
"'" een IMder ietlC'd tot 
in1cnlic van Z, H. den Pli», 

(lhcnd V41t Z. H, Pb11-1 
A'ra IX, JI /t,ir 18.S'IJ 

Men voldoet aa.n · de 
Jutstc. .,.oorwu.,dc van 11.et 
dccreel door vijf 01ne Va
de,soo vijfWersÇ>etroc1en 
of andere dorgelljlc-e c,cbe· 
den !ol intentie "'" den 
tl, Vader te blddt.11. 



t 
Gedenkt In• U wc gtbcdcn 

Maria Olde Wieverink, 
weduwe van 

Henricus Joha'nnes Groeneveld, 
geboren te Btuningen 30 September 1857. over• 
Jccd zij. voorzien vao de laatste fi. Sacramenten 
in de Buurtschap Dcnckarup 6 Decembe~ 1933 
en werd -begraven te Denekamp 9 December '19.33. 

God gal haar een lang leven. en wetend dot 
de dood toch komt als een dief in den nacht, 
leefde tii voor God, om voor h.cm te kunnen 
sterven als een rechtvaardige, en beloond te 
worden voor haar e-envoudlg en grr-ot geloof. 

Uitgeput en afgeleefd beeft zij baar ziel aau 
God geschonken voor het blijde ecu wlge leven : 
Haar mond, waarmee u- haar Schepper loofde ts ge
sloten, haar oogen %ifn verdoofd maar haar ziel ~1 
voor altijd Zijn heerlijkheid bezingen, en aaD
schouwcnd ge.nieten vau. haar onuitsprekelijk geluk. 

Gij, die hier achter blijft. zie naar het voor~ 
.heefd. dat ik U o~F. volg he· n° eo Cvd zal 
uw sterkte ztjn en uw kracht, 

Gedenkt mij in u wê: gebeden. 
Oaze Vade=. - Wees gegroet • 

•• .,. MIJn,.hius, barmhartigls!d. 

H . Bel?nckcr, Koster, Denekamp. 


