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Wilt in uw gebed en bii het H. Misoffer
geden ken
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De dierbare overledene was in voorbiie
iaren een vurig lid van de Mariacongre-

gatie, van de derde orde van St. Franciscus en van het aporllaat van het gebed.

Meiuffrouw Bertha bezat een geweldige
wiIskracht,

hoe "ottd en afgeleefd"

(zie

Abraham Gen . 25,8) haar lichaam ook was.

Gesterkt door deze natuurliike aanl"g,
meer nog door de kracht der genade,
bleef zii bevestigd en gegrondvest in het

authentieke geloof;
streed zii, soms met niet

te

bedwingen

heftigheid, tegen alles, wat haar gods-

dienstige, religieuze beginselen kwetste.
Christus was haar leven i zii ontmoette
Hem in het heilig Misoffer en de heilige
Communie en bii de bezoeken aan de H.
Eucharistie. Daar kon zii ook de Moeder
Gods eren door het bidden van de haar

zo

dierba

Zij yas
m rssres.

re rozenkrans.
een g rote weldoenster van de

Ze wilde . . . ia, ze wilde honderd iaar
worden .. . "om te mogen zien, hoe alles

af zov lopen". Voor haar betekende dit,
dat haar hoop in veryulling zou gaan en
het volle Licht van Christui zou dborbre-

ken in de Kerk en in heel de wereld. Daartoe heeft ze onge,twiifeld veel mogen Iiiden, lichameliik en geesteliik.

Daags vóór Alle'rheiligen voelde ze de
dood naderen. Tóen kende ze nog slechts

één verlangen, één vreugde: "ik ga naar
de hemel". Het gebeurde op Allerheiligen,
-zei.
"een mooie dug", zoals ze zelf nog
Meiuff rouw Bertho, U bent nu uitgestreden
en uitgeleden. U hebt bii ons onuitwisbare
herinneringen achtergelaten.
Vraag bii God voor ons allen, dat ook wii
" God mogen eren door de kracht van ons

geloof".

Rom . 4, 20.
Onze Iieve Vrouw van het heilig Hart, bid

voor haar.

Heilige J ozef , spreek voor haar ten beste.

Amen.

De zeswekendienst zal plaats hebben op
zondug 5 ianuari 1975 om l0 uur in de
St. Petruskerk te Sittard.

