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In Christus' vréde rust 

ALBERTHA MARIA WASSER 
echtge note van Henderlkus Wolbertus Boerland, 

geboren te B•rger-Compascuum op 28 augu!.tus 
1914, na gesterkt te zijn door de H.H. Sakram en
ten der zieken en d e r stervenden. overlee d zij op 
15 Juli 1962 te Klazienaveen en werd zij op 19 
Juli d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof aldaar, 
waar zij wacht op d e glorievolle opstanding. 

Na bijna 15 jaar in he t huwelijk gelukkig met e l
kaar ve rbonden te zijn geweest, is d e dood géko 
men en heeh deze ba nd ve rbroken. Ondanks het 
ve le lijden en andere beproevingen, die deze vrouw 
moest doorstaen In haar korte leven, was zij geluk" 
klg met haa r echtgenoot en ble ef zij steeds blij
moedig vertrouwen op verbetering. Toen het een
maal, ook voor haar duidelijk werd. dat O.L. Heer 
haar zou halen. berustte zij en g af In volle over· 
gave zichzelf gewonn en a ,i n haa r Schepper •n Hee r. 
Me t recht kan hie r het woord van St. Paulus g e lden: 
.De kracht openbaiart zich ten volle In zwakheid .. . 
In haar woonde de kracht van Christus: daarom 
was :rij zo ste rk naar de geest en tegelijk zo zwak 
naar het lichaam. Wie haar geduld, haar vertrouwen, 
haar eenvoudig geloof meemaakte. zal zich menig· 
maal hebben moeten schame n ov• r eige n ongeduld, 
wankelmoedighe id e n kleingelovigheid. 

Gelie fde man, moge O .L. Heer Je besche rme n en 
sterken ; alle beproeving te n spijt, hebben wij een 
mooi en g e lukkig leven gehad; in dankbaarheid 
aan al je offervaardige liefde, bltjl Ik voor je bidden 
in de gemeenschap d e r helllgen. 

MIJr"I bejaarde vader, nog 'il echts korte tijd en we 
zullen elkaar ontmoeten In het eeuwige licht. 

Familieleden en allen. die mij h•bt geke nd, toont 
nu uw liefdevolle verbondenheid met mij door uw 
b'ijvend ge bed voor mij; vaarwel dan en tot ziens 
in de hemel. 

Moed e r Maria , wees haar voorspraak. 
Zij ruste In vre de . 




