
Gebeó 
mei voll en aflaat. 
z;e, o J!.OCUc en aller

zoetsle .le~us, ik werp mij 
op mijne kniefn voor 11w 
aanschijn, en bid en smeek 
U met de groolste vurigheid 
des gemoeds d.at Oij lcvc11-

, dia;e gC\'OC!cns van geloof, 
hoop en liefde, en een waar 
beroowovermijneminlage11 
e11 den vasten w·il o m ze 1e 
verbeteren. î11 111ijn hart gc
\ievct te prenten; teN•ijl ik 
met grQOIC aaridoening en 
droefheid du harten uwe ,,.ijl 
Wonden bij mij zelvea over
weeg en m den geesl aan
schouw. voor oog en heb
bende. wat de Profeet David 
reeds U, o i:oede Jeim,, over 
U zelven in den mond l e&de; 
_Zjj lub!Hn mijne handen en 
11Qdm doorboord: zij hebben 
ui mpn, be,nduw 11euld~. 

1 ocvoegelijk aan de uc-

~~11Jnd~: i'a~~vp~;;,pj~; 
V!I, aan allen, die hel, na 
gebiecht en accommu 11icee1 d 
tt hebben, ,•oor èèn :i,fbeeld• 

!~~~;!J~-~~c,1;~;~:i\~:1:i~~-
mits men nog ccnigcn tijd 
biddc tot intcntid van dt'n 
Paus \'an Rome. Hieraan \'O)
doet men, wa11neer men vijl
miul hel 011u l 'adrr e1 
ll'u.î grRNrl bidt. 

tl:ijnlezus, b11rml1é1ttig1,\~i'.t 
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

Mejuffrouw 

JOHANNA LEFERINK, 
weduwe van den Heer 

0. A. V ASTERT, 
geboren te Coevorden den 28 Jan. 1830, 
na het ontvargen der laat•te B.H. 
Sacramenten overleden te Oldenz11al 
àen 19 Mei 1915 en den 22 d.a.v. op 

het R. K. Kerkhof begraven. 

Rene wakkere huisvrouw is de kroon 
baars mans Spr. XII. 4. 

De zoetste vertrooeting, die men in het 
graf medeneemt, is het getuigenis, dat 
men eene on bnispelijke echtgenoote, eene 
teedere en liefdevolle moeder gewee_st is 
en aan de kinderen degelijke beginselen 
Pn cbrietelijke deugden tot erfenis aP.hter-
laat. H. Franciscus van Sales. 

Kinderen, vergeet mijne zuchten niet, 
ilenkt aan hetgeen ik geleden en de zorgen 
die ik voor u gekoesterd heb. Legt u 
den plicht op, voor de rust mijner ziel 
te bidilen. H. Joh. Chrysost. 
Mijn Jesus barmhartigheid. (100 d. afl.) 

Onze Vader - Wees Gegroet. 
Zij ruste in vreie. Amen. 

Btoomdruk - J. Verhaag - Oldenzaal. 


