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Zulk loven, zulke dood. Godvruchtig was haar ievel),
godvruchtig hare dood ; zi.i leefde gansch voor God, elr
\roor God is zij dar, ook gestorven.

" O I{eer, wij, hare kinderenrwij zijn er zekervan cla,t
Gij onze iieve moeder reeds bij U hebt opgenornen ; dai,
zrl reeds geniet varr de vreugde van Uw aanschijn en
ondervindt de rvaarheid van het evangeliewoord i "Z*-lig zij rlie u'eerten, want zij zullcn verblijd worden."

Gij weet, o Heer, hoe moeder heeÍt geweend ; hoe het,
afsterven van vader eR het sneuvelen v&n onz6n held-
haftigen broeder, haar als een zwaatd, in 't harte sloeg.
Als een sterke vrouw heeÍt zij geleden, zonder morren
IJwe,t H. -Wil airnbeden. "Wij weten, Heer, dat Gij de
mensehen die geduldig voor U leden, beloont en ver-
kwrkt, dat Gij de wonoen die Gij slaat. geneest, en
daarom voelen wij ons ook getroost, en even als ons
brave moeder, zijn wij tevreden met llw H. \Vil.

" Lieve hinderen_, zoo hoor ik u gaarne spreken. Ik,
uw moeder, ben-gelukkig bij ons Heer ; gij waart goeri
voor mij op qardg ; gii verzorgdet mij als enge-len ;-dag
en nacht hebt gij voor mij geloopen en mijn laatste le-
vensdagen zoet gemaakt ; gij waart goed voor m§ als
engelen, en nochtans nu weet ik dat het bij oqs Heer
nog veel beter is. Troost u dan, mijn kindere, , en bidi
gpdat wij weer e-ens samen mogeil zijn, hier ir ie zalige
Blijdschap van den goeden God.,

Dat hare ziel in vrede rugtí,

Iflechelen atM. -- Drukk. §MEET-c


