
Zie, o il,Otlle en aller• 
zoelsle .Jr!i:5. ik werp n1ij 
op mijne knietn \·001 uw 
11.:,1nschij11 neet, en bid en 
~•n11ek U niet de grootste 
vurigheid du gcmocds. da! 
Oij leve11digo gevoelens van 
geloi:il, hoop en liefde, .en 
een waar berouwo\·er miu1c 
:r.onden en den :r.ecr vasten 
wil on> deze te v-t1bc1eren in 
mijn harl gclievct te prenten, 
terwijl ik met een groote 
gc11e&cnl1eid en droefheid 
du harte11 uw11 \·ijl wouden 
bii m ij zelven overweci;: en 
jn den geut Dn.schouw. 
d it voor 0011:cn hebbtnlle, 
wat reeds de proleet David 
01•er U, o &ocde Jesus, in 
uM't" mo11d legde: Zij lub· 
btn m; nt lrandtn tll vorltn 
doorl:JrXJrd; li/ htbbtn a l 

mjjm tm;i;f;.,.~;,.f[1~'t 18.) 

Volle aflaat voor de 
overledenen als n1tn t>o1•cn· 
staand aebcd n1. east ge• 
blccl11 en teconmrnuiCtCrd 
te he bben 1•oor een kruis
beeld bid, mei bijvocgi11g 
van een ander gebed tol 
lntentie van Z.H. den Pau~ 

(f.>trutr ..an Z. H. FY,us 
PI/Is IX, JI /11!,' l8J8.J 

Mcu voldoet a~n de 
l11a1s1c voor"·aa1dc 1·an het 
decreet door 1•ijf Onze Va• 
dtri en ,·1)( Wees Oeeroetcn 
of andere dergelijk~ gebc
dt,n tot intertic van den 
n Vader te bidden 

- - ·,-;,.- -

tij{Jêz.us. barmhartig~~,!~.;, 

E.S.w. N0 48. 



Bid voor de Z iel van · Zaliger 
BERNARDUS MEENHUIS, 

echtgenoot van 

Elisabeth Berendina Gezina Morsink, 
geboren te \Vierden den ï Dcc. 1891, o ,·e rlc

te Glanerbrug den 25 .\ug-ustus 19?-l, en 
den 2d c1.n. ,·. op het R. K . Kerkhof a ldaar 

bcgr;l \~cn. 

lk irn op de helft mijne r <lagen naa i- de 
poorten des grafs; ik hch tcvcr~eefs de r e~t 
m!j~er jaren gezocht. Tsaias &Q. 10. 

\Vel \\'erd hij plotsclinl!' door God tot de 
eeuwigheid op~eroepen, maar we mogen ons 
troosten met de g~tui~enis Yan den Heiland: 
Zalig de dienaar, dien de H eer wakc11dc zal 
vinden , wann eer hij k oml. 

ln vertrouwen hierop bidden wij tflt. den 
Heer met de woorden Yan den Psal mist\: Het 
licht vao L'.,,. aanschijn heschijnc uw dienaar 
en make hem zalig· door U"·c barmhartigheid. 

~fijn die rbare echtc-cnootP, boe moest ik 1 · 
zoo alleen achter laten. De 1.org- ,·oor onze 
kinderen d raagt g-ij thans alleen. :\laar God, 
de \1'"ader Yan weduwen e n wezen, zal u be
schermen en -.;terken en in den l lcrncJ 1.al ik 
voor U blij \·cn bidden, daar zien \\'Îj el kande r 
eenma al weer. 

)Iijne ~eliefde kinde ren, blijft dikwiils aan 
mij den k en e n schenkt aa n uwe ".\Iocderallen 
eerbied en· hartelijke genegen heid waartoe 
uw kinderlijke liefde in s taal is. 

Mijn Jezus barmhartigheid. 
100 dagen afl. 

0:\'Zlè Y.\DER - WEES GEGROET 

H ij ruste in vrede. 


