
DIGHEID NEDER, EN 1510 EN StrfEEK 
U Mfl Al. 0[ ltRliCHTEN MIJN[R ZlfL. 
0/'tl IM MUN HART DE L!V[l!OH;·su 

5EVOELENS VAN C.ELOOF, NOO? [H 

LIEFDE TE WILLEN PRENTEH, HN 
WAAR OCROUW OUft "UP,[ MISSLACE" 
rN EEN V,\SHN Wil Ofi [fl MU VAN 

TE BfTER[N, TERWIJL Il<. IN MtJ· 
ZElvtN 0V[RW.::(Ç EH IN MIJN 

C .fST UWE vur W0H0rn ME r 

1 

~~OOT(N EERBIED EN SMART 

AANSCHOU"t, OElE VOORZEGCEli~E 
WOOftOEN VOOR OOC,EN HE88El40E. 
01[ DE H. l(QNINC 0AVI0 R[[0S 
VAN U.0 GOE.OE JESVS VOORSPUDE 

.zg hebben mYne handen 
en voeten doorboord, en zij 
hebben al myne beenderen 
geteld." Ps XXl. 17. 16. 

Volle arl,oat voor de over• 
ledenen a.1s men bovon$toanJ. 
~e1iea ha v oouf iebiec.ht er,. 
iecoinrr.uruccercl te hehben 
VOOT' een. Kntlsbeela l111it,1n e t 

!:;:t:&ev~~:r»~t:rl~!~d-
(o«AU 7 _,.ZHPi .. ,./ZJj.lulfil6SII 

Men voHo•t Piln. de l a at1;ra vo<:>r 
w• nalJ VflL\ lu:tDecrect door vijf 
On.1e V,1.de:-s en v~f W,:ea Ce-groCtffl 

. er l!rulo.re der~dijk ~ "5ebeden, tol 
.;.,_te,ruie n 1\ dt,~ KYaCk:de b ,ddc:11. 
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GEERTRUILil•A :UOH~!Sli: 
• ech tgcnoote \'an 1 

.c:,•horen t1
~c ~'.:~~t~R<~~ 

1
~'.~
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~ ,~~ 1360, na 

1 
het ·on h·angcn ,·a n he:t ll. Oliesel o vPl'· , 
i c,len in het H. K . Ziek,'lllini~ te Ol<lc-1z,u:\l s 

,Jen G A ugtl"tu~ WOG en dc11 -~ ~aaar<,r,· 1 j volgende begrnn 11 op het J.L K . "kerk -

. , Tiet Jc,:cn va

1

:,

0:i<~~ 7':~:~t·i; è'en ~trij<l op 

1 
:1anlc. en zijue dag~11 zijn al,; rlPs hnnrl_i,'f' 
,1:igPn. 1;<-Jijk, 1-<'ll •hof ,·lic raar ,Ie 1• 
"h:•cln\\· :, g~lijk , cu huurli,ig naar lwt 
t'ill•le vm) zij t1 werk YCrlangt, roo heb ook ik 
ijdele1Ïlr-nr1<h1 n gd1a<l en kon1111Cr\'nl lf' nachten 
v<1or mij geteld. .Joh YII: 1-3. 

Gij . o Jl cer, hebt mijn lijden in H cng<le 
Yl'rwi~'1d<l, opdat 1nijnf' ziel n zingc. r1 , ... ...:r, 
God, i n e.'Ur<igh eicl z:il i k u Jornn. 

l'$. XXJ ·: • 12, 13. 
Wat ~•jn zij gelukkig, o )'. ,, ria! rlie 11\\·en 

:S-anm li~fhcbben ! Zii .c,·,,n 11ict in de ure 
des door!,. J 1. n on:wcn tu ra. 

Dicrban1 Fel .genoot, fl rocrlcrs c11 Zn,t<•r 
,n•ent nir•t o ver mij , ~rlij k zii , tl iC' gcP;1e 
hoo]I !:.,tilicn : eenmaal zullen wij vcre~11igtl 
,, J"dcn om clkundcr nooit meer te ·,erla tcn. 

OX7. I~ VADER. - W EES GIW ROET. 

Zij ruste iil v1•f'clP. A meu. 

io;toornctrnk. - .T. VEll!I.á AG. - Oldenzaal. 


