
0 MoedermnaRd, fiij ziet in 

Hem meer het heil der wereld, 

dim het purper der wonden. 

(1. R. Feesl der 7 Smarten) 

A.C. L. 



t Ter vrome herinnering aan 

GERRIT JAN WITVELD 
Hij werd geboren te Haaksberge;. 28 Maart 
187 4. Hij is overleden na voorzien te zijn 
van de laatste H.H. Sacramenten der Ster• 
venden 1 7 Maart 1952 en begraven op het " 
R.K. Kerkhof Ie Hooksbergen 20 Mrt. 1952. 

Zelfs de sterke moet buigen voor den dood; 
en al telt hij vele jaren, eens is het door 
God gestelde aantal levensdagen bereikt. 

Gelukkig zij, die zich steeds vastgehouden 
hebben aan hun geloof, die opgebouwd 
hebben op een vaste hoop, die er naar ge
streefd hebben om in de liefde Gods be
vestigd te blijven. 

Al was zijn leven sober al gingen vele 
genietingen van deze wereld aan hem voor
bij, hij stierf gerust, omdat hij wist · dat de 
dood voor hem niet was het verschijnen voor 
de strenge Rechter, maar een opgaan naar 
den Vader In den hemel, Die in het ver
borgene zag en nu Zijn kind gaat belonen. 

Nu rust zijn ziel in de blijde hoop en de 
zalige verwachting van de komst van den 
groten God en Zaligmaker, Die het nederig 
omhulsel van aarde eemaal op zal wekken 
en dat stoffelijk lichaam zal omgeven met 
de heerlijkheid der eeuwige verrijzenis . 

. Hij leve In de vrede van Christus. 
Mijn dierbaren, wij hebben veel leed en 
vreugde met elkaar gedeeld : troost u met 
de gedachte, dat ik u ben voorgegaan en 
voor u een voorspreker bij God zal zijn. 
Vertrouwt op God en legt al Uw bekom
mernissen In Zijn hand. 
Goddelijk Hart van Jezus, bekeer de zon
daars, red de stervenden, verlos de arme 
zielen van het vagevuur, help de armen. 

,, 


