
Zie, o aoede e~ aller• 
zoetste Jesus, ik wer.p mij 
op mijne knieen vDor uw 
aanschi1n neer.en bid en 
smeek U met de groolste 
vurigheid des &ènoeds, dat 
Gij\evendigeaevoelensvan 
geloof. hoop en liefde, en 
eenwaarbcrouw.overmijnc 
zondenendeuzeervasten 
wilomdezeteverbe!crenin 
mijnhartgelievetteprenten, 
terwijl ik met een grootc 

ä:~~gaer~~~
1~w!1

:,it~::~de~~ 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dit voor oogeu hebbende, 
wat reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus, in 
uwen mond legde; Zij lltb
btn m{Jnt lwndm til vott,m 
doorboord; z{j /ubbtu al 

mijne bur1tX;f/'~'1," /8,} 
Volle aflaat voor de 

overledenen als men boven• 
staand gebed na eerst ge
biecht en gecommuniceerd 
te hebben voor een kruis
beeld bül, met bijvoeging 
van ~en ander gebed tot 
intentie van Z.H. den Paus. 

(Dtcretl van 2 H. Paus 
Pius IX, 31 juli l8S8) 

Men voldoet aan de 
laatste voorwaarde van het 
decreet door vijf OnzeVa
dersenvijfWeesOegroelen 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
H. Vader IC bidden. 

E.S.W. No. 48. 



Bid voor de Ziel van Zaliger 
JAN HENDRIK STEUNEBRINK 

Kerkmeester der parochie v.d. H. Nicolaas 
te Denekamp, 
weduwnaar van 

GEERTRUIDA MARIA WELHUIS, 
geboren te Beuningen 8 Januari '847 aldaar 
overleden 9 Juli 193 l en begraven op het 
R.K.Kerkhof te Denekamp den 13 Juli d.a.v. 

Die den Heer vreest zal gelukkig zijn 
op het !!inde zijns levens en zàtgezegend 
worden op den dag van zijn dood. 

Kostbaar is de dood der rechtvaardigen, 
kostbaar als het einde van den arbeid, als 
de voltooide . overwinning, als de deur des 
levens, als het begin der volmaakte veilig-
heid. · H, Bern. 

Zie. mijne dierbare kinderen, uw vader 
verlaat u. Hij verlaat deze wereld, alwaar 
hij veel geleden heeft ... Vergeet hem niet 
in uwe gebeden ... Ik heb u allen zoo teeder 
liefgehad! Blijft door liefde met elkander 
vereenigd, dient God getrouw, en leeft 
zoo, dat gij den dood nooit behoeft te 
vreezen op welk tijdstip hij u verasse. 
Vaartwel, wij zullen elkander spoedig 
wederzien. 
0 Jezus, zachtmoedig en nederig van harte, maak 

mijn hart gelijk aan het Uwe. 
\300 d. afl. toep. op de geloovige Zielen,) 

H. Benneker, Koster, Denekamp. 


