
Zie, o goede en aller
zoetste Jes11s, ,ik werp m ij 
op mijne kniefn voor uw 
aanschij11 neer,en bid en 
smèek U inet de grootste 
vurigheid des gemoeds, dat 
Gij levendigegevoe!ensvan 
geloof, hc:ip en liefde, en 
eenwaarberouwcvermijne 
wndene11det1zeervasten 
wilomdezeteverbeterenin 
mlj u hartgelievetteprenten, 
terwijl ik met een groole 
genegenheid en droefheid 
des harten 11we vijf wonden 
bij i'nij zelven ovCrweegen 
in den geest aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet Oav\d 
over U, o goede Jesus, in 
uwen mom) legde ; Zij heb
ben miJ11e handen en l'Oeten 
doorboord; zij hebben al 

mijne lm,n/fte;!://'~'t l&.J 
Volle aflaat voor de 

overlede11enalsmenboven· 
st.:iandgebcd na eerslge
biecht en gecommu11îceerd 
tehebbenl'ooreen kruis
beeld bid, met bijvoeging 
.van een audcr gebed tot 
Intentie van Z. H. den Paus 

(Decreet van Z . H. Paus 
Pius IX, 31 juli 18.58.J 

Men l'Oldoe1 aan de 
laatste voorwaarde van het 
decreet door vijl Onze Va
dersen l'ijfWeesOegroe\en 
of andere. dergelijke gebe
den tot intentie 1'a11 den 
H. ' V;uler te bidden. 
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Bidt voor de Ziel van Zaliger 

Mariil ndelheid Köslerino, 
1 echtge11-oote van 

Hermanus Hendrikus Poorthuis, 
geboren te Epe gen, 3 Juli 1868, overleed zij 
voorzien van de H.H. Sacramenten te Over
dinkel den 15 Febr, 1925 en werd den 19 d.a.v. 

op het R. R. Kerkhof aldaar begraven. 

Zij was bemind bij God en de menschen, en 
haar aandenken is in zegening . 

.,, Eccl. XLV: 1. 
Overgegeven aan Gods H. Wil is zij van 

deze ·wereld heengegaan. zD le_efde in de 
vreeze des Heeren, en is in vrede gestorven. 

Job XIV:. 4. 
Heden zij in vrede uwe plaats en uwe 

woning in 't Heilig Sion. Rerkgebed. 
Dierbare Echtgenoot en kinderen, ik heb u 

allen zoo teeder liefgehad. Blijft eensgezind 
onder elkander, dient God getrouw, en leeft 
zoo, dat gij . den dood niet behoeft te vreez.en. 

H. Antonius. 
Vaartwel mijne dierbaren, en bidt voor mij. 
Rlles voor U, o allerheiligst Hart van Jesus. 

300 d. all. 
Moeder van liefde, van smart en barm-

hartigheid bid voor ons. · 300 d. afl. 

ONZE VRDER - WEES GEGROET. 

Dat zij in vrede ruste. Rmen. 


