
GEeEo.Zie,o " 
goede en allerzo • 
etste Je sus ;ik werp . 
mij voor U op mijne 
kntëen neder en bid en 
smeek U mel al den gloed mij' ' 
ner ziel, dat Crij mij 1evendige · ·' '· 
gevoelens van geloof,hoop en liefd~, 
een waar l\.erouw over mijne zonden en 
een vasteri.wil,om m\j te verbeterèn,moget "' 
schenken; tervijl ik met groo\e aandoening en smart, 
uwe vijf wonden bü mij zelven overdenk . en m den 
geest beschouw voor oogen hebbende, wat reeds de Jlro· 
feet David van U, o go~de Jesus, voorspelde : Zij hebben 
mijne handen en mijn'e voeten doorEoord, zij nebben al 
myne been deren geteld. (P,.w, ,,, , •. ) 

Eeuwi aflaat. en de macl]t om een ziel uit het Y8g&v~ur Ie 
n8 waardig gebiecht en de H. Commume ont~.,n, 

'kruisbe eld norensta:md gebe~ bidden en er ee -
voor Z.H. den Paus 

IMP.,-,,, .. 



Bid voor.de ziel van zcû-i_qer --l 
Gnna ioanna fon J{olaer, 

... -echtgenoote van· 

Joannes ~Henricus Harbers, 
geboren te T ERBORG den ·23 Juli 1824i en, voor

zien van de H. H..y acramenten der ster-.:enden, 
overleden den 29 · October 1895 op den huize 

Niënh1JÎS, na eene~!!elukki.Q"e echtvereeniging 
van juist .drie en dertig jaar, en begraven 

den 2 November op heJ R . K. Kerkhof te BEJ..;TRUM. 

Zij is niet meer, de v'f'ouw, welke zulke schoone en 
edele hoedani.gheden in zich vcreenigde; die, in de 
vreeze des Heeren opi:(evoed, hare ouders, naar 
Raquëls raad, eerde) haar echtgenqot teeder- be
minde, vol opofferende iiefde hare kinderen verzorgde, 
haar huis.gezin voMbeeklig:. bestuurde,- en te midden 
harer vele bezîghec1en tijd v0nd, om bij Gods tabei-
nakd : neêrgeknield 1 versterkin.$ in het geloof; be• 
vesti"ging van hoop en voedsel voor hare liefde te 
vra_gen ; zij opende b.:ire hand voor den behoettige 1 

stak ze uit a::i.n den arme, en -droeg mil9 bij . tot den 
luister van Gods huis. 

D;:i,arom was zij van een ieder geacht/ was er 
niemand, die iets tot haar nadeel zeggen kon, en zal 
haar aandenken in zegening blijven. · 

Dierbàre Echtg-enoot, verdraagt de beproeving 
van Cod, steun op Hem, en Hij zal :..: opbeuren. 

Geliefrle Kinderen, vergeet de lessen uwer moeder 
niet, blijft uw v::ider· eeren_.,.en hidfvoor mij, en gij mijn 
zoon, zijt mijner aan het ~rhaar indachtig. 

Zoet hart van Jesus, wees mijne liefde. 
[300 dagen afl. ] 

Zoet hart van Maria> wees mijne toevlucht. 
[300 dagen afl .] 

Zij 11irnte in 1wede. 
Snelpersdruk - Ferd. Banning - G"roenloo. 


