
Zie. o goede en aller
zoelste Jezus, ik werp mij 
op mijne knieën voor Uw 
aanschijn neer en bid en 
smeek U met de grools{e 
vurigheid des gemoeds, dal 
Gij levendige gevoelens van 
geloof, hoop en liefde, en 
een waar berouw over mijne 
zonden en den zeer vaslen 
wil ~m mij daarvan te beteren 
in mijn hart gelieve te pren
ten, terwijl ik met een groole 
genegenheid en droefheid 
des haden Uwe vijf wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet David 
wegens U, o goede Jezus, 
U in den mond legde: 
Zzï hebben mijne- handen 
en voeten doorboord; zij' 
hebben al mijne beenderen 
geteld. cPs. XXI, 17, 18). 

Volle aflaat voor de over-
leden en alS men bovenstaand 
gebed na eer.!-t !lebiecht en 
gecommuniceerd te hebben 
voor een kruisbeeld bidt, 
mei bijvoe~ing van een ander 
gebed tot intentie van Z.H. 
den Paus. [üecre'èt van Z.H. 
Paus Pius IX, 31 Juli 18.58]. 

Men voldoef a;t'n de laatste voorwaarde van: hel decreet 
door vijr Onze Vaders en vijf Wees Gegroeten of andere 
dergelijke gebeden tot intentie ·van den H. Vader te bidden]. 

Mijn Jezus b~rmhartigheid. {300 d. afl ,) 

Pius X, 10 Oct. 1904, 

Leiden, A.C. 868. 



Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden 
de Ziel van Zaliger ·• 

BERDlNA KATTlER, 
weduwe van 

GERHARDUS SCHEPER~ 
geboren te Berghuizen 25 Jan. 1863, voor
zien van het H. Oliesel overleden te Berg
huizen 27 Dec. 1935 en begraven 31 Dec. 
d.a .v. op het R.K. Kerkhof te Oldenzaal. 

Moest de bittere dood zoo spoedig zulk 
een scheiding teweeg brengen? En toch, 
deze verandering komt van de hand des 
Allerhoogsten. Welnu dan, Heer! Uw wil 
geschiede. H. Schrift. 

Ik sterf, doch mijne liefde voor u sterft 
niet, ik zal u in den hemel beminnen gelijk 
ik u op aarde heb lief gehad. 

Kind'ren waarom toch zoo bitter 
Stort gij tranen dag en nacht? 

Ik blijf immers wel uw moeder 
In den hemel, die ons wacht, 

0, ik weet het, 't is mijn sterven, 
Dat zoozeer doorwondt uw hart, 

Doch ziet opwaarts naar den kruisberg, 
Ziet hem daar in grove smart, 

Jezus die daar lijdt geduldig, 
Al wat Hem zijn Vader biedt, 

Bid tot staving zijner liefde 
Vader, dat Uw wil geschied! 

Ach! wilt ook di<m wil aanbïdden; 
Nimmer meer tor. tranen lust! 

Onze Vader in den hemel, 
Geef toch Moeder de eeuwige rust! 

Onze Vader. Wees gegroet. 

H. ·J. KOERSHlJIS, Koster. 


