
Gebed tot onzen Haar Jasus Christus den Gekruisigde. 
lAFLAATGEBED) 

Û ~~e~~i!~'n a~~!~0 Ût!teaine!~11~iJnz1i,•eJ~r~~fi l:11i{nijg 
hart prenten levendige gevoelens van geloof, hoop en 
l iefde. Oeef mij een oprecht berouw over mijn zonden 
met het vaste voornemen, mij daarvan te beteren. 
Dat bid en sm eek ik U met al de vurigh eid van m ijn 
zhel. Vol ontroering en smart beschouw en overweeg 
ik daarbij Uw vijf wonden, er aan denkend, wat reeds 
de profeet David U, goede Jems, over Uzelf liet 
ze~gen: Zij hebben mijn handen en voeten doorboord. 
Zij hebben al mijn beenderen geteld. 

Dit gebed warde gebeden voor een beeld van den ge
k ruisi~den Zallgmaker; daarna bldde men 1ot intentie 
van Z. H. den Paus. Zeker voldoende is éen Onze 
Vader, één Weesgegroet m et Eer aan den Vader. 

v.w.u. 



Bid voor de Ziel van Zaliger 

THEODORUS DE RUIJTER 
E chtgenoot van M. C. Overwater. 

Geboren te Nieuwer•Amstel 26 Augustus 
1885. na een kortstondig lijden voorzien van 
de H .H. Sacramenten der Stervenden, over.-. 
leed hij aldaar 24 Januari 1946 en werd 

begraven 28 Januari d.a.v. op het 
RK. Kerkhof "Suitenveldert''. 

Hij was een rechtvaardig man, die God 
getrouw diende al zîjn levensdagen. Zijn 
geloof waseenvoudig , zijn vroomheid zonder 
vertoon en zijn werkijver onvermoeid. Hij 
was geacht bij eenieder om zijn rechtschapen
heid en om den adel van zijn karakter. 

Ernstig. man van plicht, God voor oogen, 
heeft hij nooit de wereld gezocht. Hij was 
een degelijk man, een brave huisvader die 
zijn kinderen in alles voorging. Toen de 
dood kwam en zijn leven opeischte. was 
er niets in hem dat vreesde. Hij wist d a t 
God over hem tevreden was en zijn geweten 
getuigde dat niemand hem iets te verwijten 
had . Altijd en in alles had hij Gods W il 
gezocht. zoo goed hij kon. Ook toen zeide 
hij: .,Heer. Uw Wil geschiede". 

W elaan, giî goede en trouwe dienaar, 
treed binnen in de vreugde des H eeren. 

Gij hebt den goeden strijd gestreden. Zie, 
de kroon d er gerechtigheid lig t voor U klaar. 

Lieve vrouw en kinderen. weest nu sterk 
en moge mijn aandenken U troost en be
rusting geven. Volgt na, hetgeen ge van 
mij geleerd, gehoord en gezien hebt en de 
God van vrede zal met U zijn. 
Zoete H eer Jezus, geef hem de eeuwige rust. 


