
Mijn taak is volbracht 
Uw onderlinge llelde moet blijven. 

t 
In dankbare herinnering aan 

BERNARDUSJOHANNESLUBBERS 
weduwnaar van 

MARIA JOHANNA BERENDINA SCHROTEN 

HIJ werd geboren op 23 mei 1900 te Losser en 
overleed te Enter op 8 oktober 1990. Na een 
Eucharistievier ing in de St . Stephanuskerk te 
Bornerbroek op 11 oktober d.o.v. hebben wij 
hem ter ruste ge legd op het r . k. kerkhof aldaar. 

Lieve Vader en Opa, 
Je was net als moeder, intens 
bezorgd voor al Je kinderen en kleinkinderen. 
Veel heb je voor ons gedaan 
Al tijd heb je klaar gestaan 
Je bent nu moe gestreden 
Maar Je hebt niet voor niets geleden 
We zul len je altijd in gedachten houden. 

Geef hem de eeuwige rust d ie hij verd iende. 

Voor uw blijken van belangstel l ing en medeleven 
betoond tijdens de ziekte en na het over lijden 
van onze lieve vader, schoonvader en opa, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

GEBED TER ERE VAN DE 
HEILIGE SCHOUDERWONDE 
VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS. 

O l iefderijke Heer Jezus Christus. Zachtmoedig 

Lam Gods. Hoe e llend ig zondaar Ik ook ben, 

toch wi l ik Uw heil ige schouderwonde vereren, 
waarop Gij het zware Kru is gedragen hebt. 

Na de vrezelijke gesel ing, drukte het loodzware 

Kruis op Uw ontblote beenderen en veroorzaak

te U heviger pijnen dan al de andere wonden 

van Uw H. Lichaam. 

Ik aanb id U, allerbeminnelijkste Jezus en ik loof 

en zegen U van harte, dat Gij die vreselijke pijn 

van Uw schouderwonde voor mij arme zondaar 

l iefdevol hebt wil len doorstaan. Laat die wrede 

schouderpijn, niet voor mij verloren zijn, 

Met vertrouwen smeek ik U ootmoedig, heb 

medelijden met mij arme zondaar. reinig mij en 

vergeef mij mijn dodelijke en dagelijkse zonden 

en wil mij langs de weg van Uw kruis ten hemel 
geleiden. 

Na bovenstaand gebed bidden: 

Vijf Onze Vaders en vijf Weesgegroeten 
en Glorie zij de Vader, enz. ter ere van 
de Hei lige Schouderwonde van Jezus. 




