
0 goede en allerbarm
hartir1te Jesá,. aanzie 
mij hier voor uwe Voe-

~id e:c~::~t-tc~t hl:; 
vurigste mijner zie l 
in mijn hart levendige 
gevoelens · vän Geloof 
Hoop en Liefde te pren
ten, alsook een waar 
leedwezen over mijne 
zonden, en het vast 
voornemen van mij te 
beteren; ter zelver tijd 
aanschouw ik in miih 
eigen met diepe aan
doening-Jen grootedroef. 
heid Uwe vijf wonden 
te rwijl ik voor mijne 
oogen houde, o goede 
Jesus hetgeen U reeds 
de profeet David van 
lJ zelven deed zCgge n : 
Z.IJ IIEB11F.N :\IIJN.t-: 11 ,\N
OJ,;~ E:-,;: YOETE '.\' llOOR

nOORD EN Al. MIJ NE 
BEENllERKiS t;ETlH, D, 

P,. 2/, v. 17 en /8. 

Volle a/laal mits de ge
wone voorwaarden , voor 
diegenen die dit gebed 
voor een beeld van den 
Rekruisigden ] e .. rn.i z ullen 
bidden mei gevoelens van 
godsvrucht en leedDJezen. 

0 MIJN JESUS, BARMHARTIGHEID ! 
(/00 dagen aflaat.) 

ZOET HERT VAN JESUS, WEES MIJNE LIEFDE! 
R. v . NED . PL. 31:? . (300 dogen a/laal.} 



Bidt voor de Ziel van Zaliger 

Johanne s Gerardus Dalhoeven 
echtgenoot van 

Willem ina Grada Koopmans . 
Geboren te Losser, 22 September 1911, na het 
ontvangen van de H.H. Sacramenten der Ster

·venden, overleden te Oldenzaal. den 19en Jan. 
1945 en den 22en d.a.v . . aldaar begraven op het 

R.K. Kerkhof. 

Wel haastig kwam hier de dood, doch de 
rechtvaardige, zegt de H. Geest, hij zal, al wordt 
hij ook door de dood verrast, in vrede zijn. 

De overledene was eenvoudig en oprecht , 
hij vreesde God en week af van het kwaad .. 
Met g r oote toewijding zorgde hij voor Zijn ge
zin en hij zou dit zoo gaarne nog steeds ge
daan hebben, doch God heeft het anders ge
wild. Gods wegen zijn wonderbaar en onna
speurlijk zijn raadsbesluiten, Gods Wil zij ge
zegend. 

Mijn kwaal was ongeneeslijk, ik heb naar 
menschenhulp gesnakt, doch er was n iemand, 
die mij kon helpen. 

Dierbare echtgenoote, ik dank U voor Uwe 
liefde en zorgen. Wees niet bedroefd zooals 
de anderen die geen hoop hebben, doch wees 
getroost. want eenmaal zullen wij e lkander 
wederzien hierboven bij God in den schoenen 
hemel en dan zal er geen scheiding meer 
plaats vinden. 

Gij allen, die mij hebt lief gehad, he!p mij 
door Uwe gebeden bij God, opdat ik biddend 
bij God met U kan zijn. 

Hij ruste in vrede. 
lv'(jn Jezus, barmhartigheid. 

St. Plechelmus, bid voor ons. 

Firma Brummelhuis & Loohuis, Oldenzaal. 


