
Zie. o ~OC"Je ,:n •\Ier• 
1.oe1sh: Jn11s. ik werp mij 
op mij11e kniefn voor UY,.' 

••11Kh1j11 nee,, en b,d en 
sme ek U md de &rOOISIC 
\'utip,hc1d Jts i,:er11~d1, dll 
Oij lcvendlg,: ir;evoe\cns van 
geloof, hoop en !iddc. CII 
een wau bc1ouw O\·er mijne 
iondcn en de11 z.c-er vasltn 
wrl nm deze te vtrbeltrcn in 
mlju h111111tt1ltve1 te prenten. 
1erwijl iic mei cu, l(l'OOIC
kC•1tgcnh1:11S Cl\ droefheid 
C:es har1cn uwe \·ijl wonden 
bij nl!/ ~clvcu overweeg en 
rn dc:u ,:eest aanscl1ouw. 
dit voor oogcn hebbende, 
w;;t reeds de proleet Oavid 
over U. o ~ocde Jesus, in 
""~" mond legde: lij Jith• 
btn ttJil11t lu111drn tm •v-tttn 
doo,-bo{,,,J. ,:f lltbbm Q/ 
mt'nr brtmleren J!rlrld. 

(Ps. XXI, 11, t:~./ 
Volle aflaat ,oor d~ 

o,•crleJcncn ::al) mc11 boven• 
s laand i,::cbcd 1111 ecrJI ge• 
blcchl en gcco,m11u11i«erd 
IC hebben voor cco kruis, 
beeld bid. 1111:: bij,•oc11:ing 
van een anijc1 ~cb.:d 10\ 
intenlic va n Z. 11. dtn l'~u~ 

(I.Jurrtl ,•an/,, ll AL11s 
Pw, IS. JI /11/i JIM~) 

Mcu ,(.l:\!O<!t 11:i.n Je 
!aal~!\· vQor;,:a111dt 1·111: hel 
decreet door 1•,j! Onic \la 
d~rs en 1'1JI Wc4"~ Oc~ro1:ttn 
of andere derg.-hjkc gl'bc 
den !0! i11le11\Ît YIIII del\ 
~I. \11<1n, lr l,a!,l~n 



Bid voor de Ziel van Zaliger 

Jo h a n na L a mm ers, 
ct.:htgcnootc van 

Gerardus Leemreijze, 
g-ch0rcn te Haaksbergen den 6 Nov. 1856 en na 

voorzien te zijn ,·an de H.fl. Sacramenten 
OYerlcden te Glanerbrug den :l9 Jan. 

1922 en begraven den 2Febr.d.a.v. 
op het R. K. kerkhof te 

Glanerbrug. 

Zij heeft in de vrecze des Hceren f!Cleefd en 
zij 1s in ,·rede gestorven met een voJmaakt 
,·crtrouwen op God, naar \Vicn zij verlangde. 

Benauwdheden en smarten overvielen mij, 
maar ik heb den naam des lieeren aange
roepen. 

Gelijk het den Heer behaag-de, is het ge
~chied; de naam des Heercn zij getcgend. 

Gelukkig zij, die leven en sterven onder 
i\Iaria's bescherming. 

Gij, die il, met moederlijke zorg heb opge
voed, vergeet mijne lessen niet en gij, mijn 
dirrhnrc echtgenoot, gedenk mij in uwe ge
beden. 

Zoet hart van Maria, wees mijn heil. 
300 dagen allaat. 

J. A. Yan Dopperen, Glanerbrug 


