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W il in uw gebed gedenken 

Hermina Maria Theresia Wilthuis 
echtgenote van 

Hermanus Gerardus Maria Silderhuis 

ZIJ werd geboren te Deurn ingen op 25 augustus 
1926 en overleed aldaar, gesterkt door het 
Sacrament van de Ziekenzalving, op 13 septem
ber 1987. Zij werd begraven op het parochiële 

kerkhof te Deurningen op 17 september 1987. 

Wij staan verslagen, niet begrijpend dat aan 
hasr zo actieve, druk bezett e leven een eind 
moest komen door een langzaam totaal mach
teloos makende ziekte. 
De sterke vrouw die zij was: voor Gerard op de 
eerste plaats, maar ook voor haar ouders op hun 
hoge leeftijd; die zij ook was in haar medeleven 
met haar zusters en broers en hun kinderen en 
in haar werkkring ... tot de ziekte zich open
baarde waartegen geen geneesmiddel opgewas
sen bleek. 
Hoe zwaar deze ziekte te moeten doorstaan, hoe 
droevig dit machteloos te moeten aanzien. 
Wij bidden tot Maria van Keve laer, die zij zo 
bijzonder vereerd heeft als de 1 roosteres der 
bedroefden, voor Gerard die haar tot het uiterste 
heeft bijgestaan en verpleegd, en voor al len die 
haar zoveel attenties hebben bewezen. 
Laat ons bidden: God. Gij schenkt het leven aan 
de mensen en herstelt hun verva llen lichaam: 
Gij wijst het gebed van de zond ige mens niet af: 
verhoor ons nu wij in onze droefheid bidden voor 
de ziel van uw dienares Miny: bevrijd haar uit de 
dood en maak haar gelukkig met uw heiligen in 
de heerlijkheid van het parad ijs. Door Christus 
onze Heer. Amen. 

" Vergeet ze n iet 
die, al haar leven, 
is God en p licht 
getrouw gebleven: 
die man en vriend 
tot voorbee Id heeft 
en troost gediend: 
die moe gewrocht, 
d ie moe geleden, 
een beter land 
is Ingetreden, 
alwaar zij u, 
- vergeet ze n iet 
en bid voor haar, -
eens wederziet!" 

(naar Guido Gezelle) 

Mogen a llen die haar in haar ziekte hebben 
bijgestaan, zich het woord van de Heer herinne
ren: ,. Ik was ziek en gij hebt Mij bezccht ... " 
(Mt. 25,36) 

Voor uw be langstel l ing tijdens de ziekte en uw 
bewijzen van deelneming na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, dank ik u hartelijk. 

H. G. M . Si lderhuis 




