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hart prenten levcmligo gevoclen!S van geloof, hoop en 
liefde. Geef mij een oprecht berouw over mijn zonden 
met het vaste voornemen, mij daarvan te beteren . 
Dat bid en smeek lk U met al de vurigheid van mijn 
zie1. Vol ontroering en smart beschouw en overweeg 
ik daarbij Uw vijf wonden, e1· aan denkend, wat reeds 
de profeet David U, goede Jesus, over Uzelf li et 
zeggen: ZIJ hebben mlJn handen en voeten doorboord. 
ZIJ hebben al mijn beenderen geteld. 
Dit gebed warde gebeden voor een beeld Yan den ge• 
kruisigden Zaligmaker ; da.ama bldde men tot intentie 
van Z.H. den Paus. Zeker voldoende is één Onze 
Vader. één Weesgegroet met Eer aan den . . Vader. 



Gedenk in Uwe gebeden de Ziel van Zaliger 

Hermina Paulina Jacobs, 
Weduwe v an 

Johanne s W itbreuk. 
Geboren te Losser 18 Februari 1861, overleed zij, 
voorzien v a n de H. H. Sacramenten der Sterven
den te Enschede 10 Januari 1949 e n werd de 15e 
d. o. v. begraven op h et R. K. Kerkhof a ldaar. 

Op hoge leeftijd is onze moeder van ons heen • 
gegaan, nadat een langdurige en smartelijke ziek
te, met geduld en onderwerping aan Gods H. Wil 
gedragen. haar laats te levensda gen nog meer ver
dienstelijk maakte voor de hemel. 

Zo kon zij met Jezus zeggen : het is volbracht. 
Vader, in Uw handen beveel ik mij n geest. 

In haar is een liefdevolle en zorgzame moeder 
heen gegaan, die waardig is in de g edachtenis 
van haar kinderen voort te leven. 

Met wijs beleid en moederlijke bezorgdheid 
heeft zij haar kinderen omringd en hen opgevoed 
in de v reze des Heien. Zij leefde voor haar kin
deren en tot in haar laatste levensdagen bleef zij 
meeleven met hun wel en wee. 

M oge God haar belonen voor haa r godsdien• 
stig leven, haar trouw , haar zorg en moederliefde. 

Geliefde kin deren en kleinkinderen : Vergeet 
de lessen v an uw oude moeder niet. Blijft eens
gezind en weest een steun voor elkander. Over 
het graf heen blijf ik met u meeleven, in de hemel 
bid ik voor u . Gedenkt ook mij in uw gebeden 
en H. M isoffers. 

ONZE VADER - WEES GEG RO ET 

Zij ruste i n v rede. 

0 Moeder van Altijddurende Bijstand, bid voor 
haar. 


