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Gedenk in uwe gebeden de ziel van raligrr de Eerw. zuster

MARIA EMMELIA
in de wereld: MÀRIÀ ELISÀ HUBERTINÀ PETERS
Lid van de Coogregatie de_r_ Klcine Zusters v.d. H. )osephte Heerleo.
Geboreo te Heerlerhcide 22 luai 1903, in de Coogregatie
getreden 8 Dec. 1922. ingekleed 2 |uli 1923, H. Geloiten
af gelegd 3 Iuli 1924, Eeuwige Gelofteo aígelegd 3 f uli l9j0'
Godvruchtig in dtn Hecr overledrn in het Retraitenhuir
St. Iosepb rc Zenderen (O.) l3 Sept. 1930.

Dierbare Ouders. wcent niet over mii als over Grrre doode.
Ik lcef in den hemel, met het koor der maagden, bii Heo,
Dren ik uit gehecl mijn hart op earde bemind heb. (H Àgoes.)
Nu aanrchouw ik wat ik zoo vurig beb verlengd, nu bezit
ik wat ik hoopte te verkrrigen. Miln Wclbcmrnde behoort
aan rnij, en ik aan Hem. (Otr alv )Gedenk de ooverdieode
genade, weardoor de Hemclsche Bruidegom mii, vanaf
miioe jeugd, liefderiik uitnoodigdeZtine Bruid te worden.
Vao ganscher harte heb ik miizelve Hem toegewiid. Dc
wereld en hare iidelheid beb ik met vorteo getrcden uit
liefde tot mijnen Heer en Heiland. |ezur Christus. Die
liefde maakte mii sterk om mii zonder traDen te ontrukkeo
aao uw liefJcvolle tegeowoordigheid, vader en moeder en
alles wat m§ dierbaar wàs verlatcnd om als de arme Bruid
van den goddcl_riken Kruisdreger, miizelveo dageliikr
verloochenend, Hem te volgen. Ik heb getrachi miio
bemelschcn Patroon en Vader, deo H. Franciscus na te
volgen, en rlechts miin Vader io den Hemel te dieneo,
te beminoen eo te bezitten.

- Àl te spoedig wellicht naar menschelijke berekeniog
kwam de Bruidegom ziioe geliefde ter eeuwige bruiloÍt
balen. Doch Hij vood een wijze maagd. die de lamp barcr
ziel gevuld had met deo olie van gebed en versterviog :

de Heer vond haar wakeode. (Off. Virginum).
Nu dan miine dierbareo, van U scheidende. vraag ik

niet uwe traoeo maar uwe gebeden, Ook ik zal voor L[
bidden en LI zegeneo van uit de heilige plaats. den Hemcl
waar wii elkander hopen weer te zien.
Mi.in )ezus barmhartigheid. (300 dagen aflaat)
Zoet Hart van Maria, wees mijn hcil. (300 dagcn a8aat).


