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Voor U! 



t 
Ter vrome overdenking en dierbare herinnering aan 

Gertrude Arnolda Josepha Maria Yzermans 
echtgenote van 

A. F. l. Beukers 
geboren te Vlaardingen, 1 7 november 1883 en, voorzien 
van de H.H. Sacramenten der Stervenden, overleden op 
28 november 1 958, Waarna zij ter aarde werd besteld 

op hel R.K. kerkhof Zuylen te Breda. 

·Gods liefde voor de mens Is een mysterie. Wij leven op 
<;3arde in de duisternis van het geloof. 

. Het was zo mooi, het leven van haar, die zo juist van 
ons is heengegaan. 
"Hoe overgelukkig de huwelijksjaren ! Hoe teder de zorg 
voor haar gezin ! Hoe was voor een blij onthaal der 
kleinkinderen haar nooit Iets te veel! 

Steeds alles voor anderen, zichzelf vergetend, goed voor 
~earl:~:;ien, diep godsdienstig en een grote liefde voor 

Dit is haar levensbeeld, zoals zij bij ieder onzer in de 
herinnering leeft. 

En nu opeens dit droevig einde ! Is dit dan het loon va n 
een liefdevolle God 7 

Maar ligt voor ons juist in zulk een einde naast onze 
droefheid niet een onzegbaar grote troost 7 

Is Gods eigen Zoon niet na een leven van onafgebro
ken liefde aan het kru is gestorven? En heeft Hij niet 
door woord en daad verkondigd, dat het lijden, uil liefde 
Gods gedragen, de zekere weg is tot het onverganke
lijke geluk 7 

Ja, oo k bij dit heengaan gaat ver boven onze treurnis 
uit onze dank t_ot God. Hij nam dit mooie le ven, gerei
nigd door het lijden, van ons weg om het in nooit 
eindigend geluk terug te schenken. 
Moge dit leven ons allen tol steun en tot voorbee ld wezen. 

Lieve Maria, die ik op aarde zo heb liefgehad, lk bid 
U thans voor hen, die mij zo b ijzonder dierbaar zijn. 

Onze Vader Wees Gegroet 


