
 
Goede God, wanneer het uw 

heilige wil is dat de stichter van de 
paters Maristen tot glorie van uw 
naam als heilige vereerd wordt,  

geef dan blijk van uw goedgunstige 
gezindheid jegens hem,  

door ons de genade te verlenen die 
wij op zijn voorspraak vragen: 

 
de genezing van  
Hannah Bennett 

 
Wij vragen dit door Christus onze 

Heer. Amen. 
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Hannah Bennett  

woont in Sydney, Australië. 
  

Sinds augustus 2017  
weet Hannah (20) dat zij lijdt aan  

MS (multiple sclerose). 
  

Samen met alle Maristen   
bidt haar familie 

om de genade van haar genezing  
op voorspraak van onze Stichter, 

  

Jean-Claude Colin 
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