
Zie, o goede en aller• 
zoetste Jcsus, ik werp IT!ii 
op mijne knie!n voor U'6:'._ 
aanschijn neer, en bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemoeds, dat 
Gij levendige gevoelens van 
geloof, hoop en liefde, en 
een waar berouw over mijne 
zonden en den zeer vasten 
wil om deze te verbeteren in 
mijn hart gelievet te prenten, 
terwUI ik met een groote 
genegenheid en droefheid 
des harten uwe viif wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dil voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus, in 
uwen mond legde : Zij heb
ben miJne handen en 11oett!tl 
doorboord: zij hebben al 

mijne bee;ttX>ft~'r /8.j 
Volle aflaat voor de 

overledenen als men boven
staand gebed na eerst ge
biecht en gecommuniceerd 
te hebben voor een kruis• 
beeld bid, met bijvoeging 
van een ander gebed tot 
intentie van Z. H. den Paus. 

(Decreet van Z. H. Paus 
Pius IX, 31 juli !858J 

Men voldoet aan de 
laatste voorwaarde van het 
decreet door vijf Onze Va
ders en vijf Wees Gegroeten 
of andere dergelijke gebe
den tot intenlic van den 
H. Vader te bldden. 



. Bid 'voör de Ziel van Zalige r 

Bèrnardus .Johannes Heerink 
Voorzitter van het Kruisverbo nd, 

echtgenoot van 
GEZINA OONK 

geboren te Beuningen den 7 Juli 1883, na het 
ontvangen der HH . . Sacram enten ove rleden 
te Deuekamp den 16 November 1918 en den 
20 d.a.v" begraven op het R. K. Kerkh of aldaar. 

Hoe ondoorgrondelijk zijn de oorde ele n Gods 
en wie durft vrage11, waarom Hij a ldus ge 
handeld heelt . 

Gelukkig de man, wiens hoop de Heer is 
en die niet omzag naar ijdelheid en bedri ege
lijke dwaasheid dezer wereld. 

Met een volkomen vertrouwen op God en 
den dood ziende naderen, is hij in vrede en 
kalmte van hier gescheiden. 

Dierbare echtgenoote, ik heb vertrouwd op 
God en ben gelukkig, doe ook gij aldus. Hij 
is de Vader der weduwen. Zie ik sterf maar 
God zal met u zijn. 

Heilige Vader, bewaar hen, die Gij mij ge 
geven hebt, in Uwen naam. 

Familieleden en vrienden wilt over mij niet 
ween en, ik zal ti in ''den hemel beminnen ge
lijk ik u op aarde heb liefgehad. Ik bid u allen 
door onzen Heer Jezus Christus en de li efde 
des H. Geestes, dat gij mij door uwe gebeden 
tot God te hulp komt. 

Mijn Jezus barmhartigheid. 
100 d. afl. 

ONZE VADER. - WEES GEGROET. 
R. I. P. 

H. Benneker, koster, Denekamp. 


