


Bid voor de ziel van zaliger 

Marinus Johannes Wilderink 
Geboren 26 November 1917 te Haaksbergen, na voorzien 

te zijn van de Heiltge Sacramenten der Stervenden. 
overleden te Buurse 18 April 1954 en begraven 

22 April d.o .v. op het R.K. Kerkhof te 
Haaksbergen. 

Te vroeg eilaas. voor ons, is hij gestorven . 
voor zijne vrouw, voor iedereen 

die weet hoe goed hij was... G.G. 

Slechts één gedachte kan hier troosten , de Goddelijke 
Bruidegom liet hem de ltjdens-roeping van de uttverkoren 
zielen kennen en nodigde ook hem op deze weg. 
En Marinus heeft die uttnodiging aanvaard, hij heelt het 
kruis omhelsd. dat de Meester hem te dragen gaf. en aan 
Maria's hand is hij er de Calvarieberg mee bestegen, met 
volle overgave aanvaardend en met bijna bovenmenselijk 
geduld verdragend. alle pijn, die er 't gevolg van was. 
En tegelijkertijd begon hij te offeren. alles wat hem hier 
op aarde zo dierbaar was : zijn plan om een nieuw eigen 
huis te bouwen, zijn werkkracht. zijn gezondheid, zijn 
dierbaarst bezit, vrouw en kindertjes, en tenslotte zijn 
leven zelf. Met grote innerlijke strijd, maar met volledige 
aanvaarding heeft hij alles prijs gegeven. alléén om Jesus, 
Die hij boven alles beminde. 
Mogen we dan niet vast vertrouwen, dat de Goddelijke 
Minnaar bij 't aanbreken van de Paasmorgen 'tuur gekomen 
achtte om Ztin geliefde Bruid zijn ziel te doen delen in 
Zijn heerlijkheid ? 
(Daarom. weest getroost. lieve Truus en kinderljes en allen 
die mij gekend hebt hier op deze wereld, God is nu mijn 
erfdeel en in en door Hem zal ik U allen bltj ven liefheb 
ben en voor U zorgen , . 
Gebed. - 0 God, ontferm U genadig over de ziel van 
Uw dienaar Marinus, opdat wij hem eenmaal in de vreugde 
van de hemel mogen wederzien. 

Onze Vader - Wees Gegroet 
Onbevlekt Hart van Maria. bid voor hem. 


