
Zie, o goe~e en aller
zoetste .Jcsus, 1k werp mij 
op mijne knie,n voor uw 
aanschijn neer, en bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemoeds, dat 
Oij levendige gevoelens van 
geloof, hoop en liefde, en 
een waar berouw over mijne 
zonden en den zeer vasten 
w\iomdezeteverbeterenin 
mijn hartgelievetteprenten, 
terwijl ik met een j;:-roote 
geneaenheid en droefheid 
deshartciuuwevijfwonden 
bij mij zelven, overweeg en 

~Ït ~~~r ~:~1Îah:~~::i: 
wat reef.Is f.le profeet David 
over {J, o goed ,~ Jesus, in 
uwtn mo11d leg11et jij l1tó• 
ótn IIIÎJllf llandt n tfl ,'(}tU'I 
doorÓ()(1Cl1 , ZÎJ htóbtn ,1 / 
m ii_nt bttndutn gtltld 

{Ps. XXI, l ï , 18.) 
Vollo aflaat voor f.le 

overledenen als men bovcn
staanf.l gebed ria eerst ge
biecht en 2eco111111uniccerd 
te hebben voor een kruis
beeld bif.l. met bijvoeging 
v11n een ander 11ebed iot 
intentie van Z.H. den Paus 

(Dtcrttl van Z. H, Paus 
Pi11s IX, 31 juli 1858.) 

Men voldo~t aan de 
!11atste voorwaarde van hel 
decreet door vijf Onze Va
ders en vijl Wees Gegroeten 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
H. Vader Ie bidden. 
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"ij11Jezus, b11rmliartiyl,\~.~'.L 
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Wij orageri het gebed ooor 

HENRICA JOHANNA HOOMBERO, 
weduwe van 

G E RA R D U S M OR S I N K, 
geboren 21 Augustus 18G9 te Denekamp; over 

leden 29 Mei l9U 011 begraven 2 Juni d.a.v. 
op het R. K. Kerkhof' aldaar. 

-.. -----

GU moet eerst door vuur en water gaan voor• 
dat gij tot verkwik.k)ng komt. 

Dit woord van 'l'l1omas à Kempis teekent tref
fend het leven dezer vrome moeder. 

Nadat zij het beste van haar leven had opge
offerd aan de verzorging en verplegi ng van eigen 
ouders en later van haar dierbaren echtgenoot, 
toen sdrnen het, alsof de verkw D:king komen 
zou. Als weduwe zou zU met h aar kinderen 
vredig· eu gelukldg leven. God beschikte anders. 
HU gaf haar de verkwikking van het lijden met. 
als loon het eeuwig leven. 

Een droeve kwaal sioopte baar lichaam en na111 
1noeder spoedig van de kinderen weg. 

Bovenal is deze moeder de ~edachtenis der 
goeden waardig· om de lwop, die zij op God bleef 
stel Jen. 

Mijn lieve kinderen en goede zusters leert de 
w aarde van het leven kennen in de school van 
liet lijden. Dan zullen wij elkander weerzien en 
ons hart zal zich verheu~en, maar steunt elk,tn 
der krachtig en bidt en blijft bidden voor vader 
en voor mij. 

Dierbare uitverkoren zuster gedenk mij vooral 
bij nw missiewerk. 

H. Hart oan Jezus, ik geloof irt Uwe liefde 
lol mij 18C0 dagen aflaat). 

Onze Vader. Wees Gegroet. 

H. Bennekor, Koster, Denek:;111p. 


