
Zie, o goede en aller
zoetste Jesus, ik werp mij 
op mijne knicl!:n vo:ir uw 
aanschijn neer, en bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemocds, dat 
Gij levendige gevodlens van 
geloof, hoop en liefde, en 
een wa.ar berouw over mijne 
zonden en den zeer vasten 
wil om deze te verbeteren in 
mijn hart gelievet te prenten, 
terwijl ik met een grootc 
genegenheid en droefheid 
des ha.rten uwe vijf wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus, in 
uwèn mond legde : Zij heb
ben mflne handen en voeten 
doorboord; zij hebben al 
mjine beauiuen geteld. 

(Ps. XXI, 17, 18.J 
Volle aflaat voor de 

overledenen als men boven
staand gebed na eerst ge
biecht en gecommuniceerd 
te hebben voor een kruis
beeld bid, met bijvoegin.g 
van een ander a:ebed tot 
intentie van Z. H. den Paus. 

(Decreet van Z. H. Paus 
Pius IX, .JI Juli 1858.} 

Men voldoet aan de 
luiste voorwaarde van het 
decreet door vijf Onze Va
ders en vijf Wees Gegroeten 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
H. Vader te bidden. 



Gedenk in uwe godvruchtige gebeden 
· · de ziel van Zaliger 

Hendrikus Johannes Masselink, 
geboren te Denekemp 25 Januari 1857. 

De overledene was weduwnaar van Johanna Maiia :
1 

Kiepe en echtgenoot van Wilhelmina Maria Everink. 
Na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der 
Stervenden. is hij oV'crleden 16 Mei 1927 en begraven 

dm 20 d.a.v, op het R.K. Kerkhvf te Denekamp. 

Ik dank U Heer, dat ik Uwe poorten 
heb mogen binnengaan. 

Een eerekroon zijn de hooge jaren, die 
op de wegen der gerechtigheid gevonden 1: 
worden. ~ 

Mijn echtgenoote en kinderen, geeft uw . 
hart niet aan droefheid over. Bidt voor 
mij en vertrouwd op Jezus en Maria: bij 
hunnen troon zien wij .elkander weder. ~ 

Zoet Hart van Jezus, geef hem de 
eeuwige rust. Amen. 

GEBED. Verlos, wij bidden U Heer, 
de ziel . van Uwen dienaar Hendrikus. 

' opdat hij, na de wereld verlaten te hebben, 
voor U leve en mogen de zonden, die hij 
tijdens zijn leven door zwakheid des 
vleèsches bedreef, door Uwer allerbarm • 
hartigste goedertierenheid worden uitge
wischt. Coor Jezus Christus onzen Heer. 

Mijn Jezus, barmhartigheid. 
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 

•' 


