
Zie, o goede en 11ler
zoetste Jcsus, ik werp mij 
op mijne kniel!n Yoor uw 
aanschijn neer, en bid en 
smeek U met de arootste 
•1urlaheld du 11:cmoeds, dat 
Oij levendiae gcYoelcns un 
geloof, hoop en llefde, til 
een waar berouw OYl!r mijne 
zondencndcnzecrvaslen 
wilomdezeteverbeterenin 
mijnhartgel!eYCtteprentcn, 
1erwlll ik met een groote 
1enee;enheid en droefheid 
des harten uwe vijl wonden 
bij mij zelYen overwec11:en 

Jn den 1ecs1 aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet David 
over U, o 11:oede Jcsus, in 
uwen mond legde: z~· /ub• 
ben mifru handen en vot:ten 
doorboord: zij hebben of 

mijne bu;'t;.r~yJ{/j'~-IB.) 
Volle aflaat voor de 

overledenen als men boven
staand gebed na ecnt11:e
bicch1 en gecommuniceerd 
tchebbenYooreen kruis
beeld bid. met bijvoeging 
van een ander gebed tol 
intentie van Z.H. den Paus. 

(Decreet van 2. H. Paus 
Pius IX, "31 juli 18.58) 

Men YOldoet aan de 
laatste voorwaarde van het 
decreet door vijf Onze Va
ders en vijf Wees Ocgroeten 
of andere dergelijke gebe
den 101 intentie van den 
H. Vader 1c bidden . 
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Bid voor de Ziel van Zaliger 
Johannes Vennegoor Hesselink 
geboren te , veerselo 23Jan.1876, onverwachts 

overl eden te Lonneker den 5 Febr. 192-l 
en begraven op het R. K. kerkhof te 

Glanerbrug den Il Febr. a.a.v. 

Rijst de morge ns lond, denk, dat g ij den 
avond niet halen zult, en is de avond daar, 
durf tt den dag \·an morgen niet beloven. 

(Navolging v. Christus) 
Ontferm u mijner, o God 1 naar u ,ye groote 

barmhartigheid, verwerp mij niet van uw 
aangezicht en neem uwen heiligen geest niet 
w eg van mij. Psalm 50, 3 e n 10. 

In uwe handen beveel ik mijnen geest. Het 
licht van Uw aanschijn beschijnc uwen dienaar 
en maak mij zalig door 1Jwe barmhartigheid. 

Psalm 30, 6, 20. 
Bevrijd bidden wij, Heer, de ziel van Uwen 

dienaar Johann es, opdat hij, der wereld ~è- · 
storven, voor U leve; en wat hij uit n1en
schelijke zwakheid misdreven heeft-, wisch Gij 
dat om Uwe goedcrtierene'barmhartigheid ge-
nadiglijk uit. ((;ebed der Kerk.) 

Heer geef h em de ecu wige rust; en he l 
eeuwige licht verlic hte hem; dal hij moge 
ruste in vrede. Amen. 
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