
• Zie, o goede en aller· 
zoetste Jesus, ik wer.p mij 
op mijne kniei!n voor uw 

1;;11mschij1I neer, e n bid en 

~~~;tei~ :e~t g~~lO~~~~jJ~~ 
G ij Jeven digee:evoelens van 
'geloof, hoop en liefde, en 
\eenwaarberouwo \.'ermjj 11e 
-zo ndencnden ï eervasten 
wilomdezeieverheterenin 
mijn harte;e lievet!epren ten. 
terwijl lk met een groo!e 
genegenheid en droefheid 

•de, harl en uwe vijf wonden 
bij m ij zelven overweeg en 
in den geesl aanschouw. 
dit voor oogen hebbende, 
wa t reeds de profeet David 
over-U, o goede Jesus, in 
u11•t.r, ,~ond \egde: Z(j heb
ben lfllJII I! ll«ndt.n er, voeun 
doorboord; z/j hebben al 

mijnr bu:'h~'~;)t~'r IB.) 

Volle aflaat voor de 
overledenen als men boven
staand gebed na eerst ge
bicchl i:n gecommuniceerd 
Ic hebben voor een kruis
beeld bid, m~ bijvoeging 
van een ander gebed tol 
intcn lic van Z.H. den Paus 

(Decreet va11 Z. N. Paus 
A"11.ç IX. 31 /11/i 18.'ilJ.) 

laat~:•~oi~~~~~~·e a~:~1 t~~ 
decreet door vijf Onze Va-, 
derseriviHWecsGcgroe\en 
or• andere dergelijke gebe 
den toi intentie van df n 
!i Vade~ te bidden 



'Bid voor de Ziel van Zaliger 

Joannes Hendricus Asbi"euk. · 
echtgenoot van 

THEODORA SCHOLTEN, 

geboren - te Haaksbergen 20 October J 857, aldé!_ar 
~, overleden den 7 Juli 1931 na het ontvang-en der 
l · H.H. Sacramenten der Stervenden en begraven den 

JO Juli , 1934 op het R. K. Kerkhof der Parochie 
Sint lsidorushoeve-. , 

Zalig zijn de doodeo, die in d en Heer stervèn. 
Niet een p lo tselinge dood is te vreezen, maar wel die , 
welke tegelijk é c. plotseling én onvoorbereid is 

(H. Gregorius) . 

Dierhaie Echtgenoote en Kinderen, troos t u met 
de gedachte: . ;;God heeft ons niet voor altijd ge~ 
sch~iden en gelijk het den H eer behaagt heeft ,' is het 
geschle'f :-·de ~aam d es H eeren zij geJ)rezen" , 

GEBE D. 
Wij 1bidden U , o God , verleen aan Uwen d ienaar 

J o a o n e s H ~ n d r i c u s, vergiffenis van al zijn 
zondeh en zwatl'heden en laa t hem· deel hebben in 
het geluk van Uw uitverkorenen. Dit smeeken wij U 
door Jezus Christus onzen H eer. Amen. 

Mijn ] ez,us, barmhartigheid. (300 dagen afl.). i 
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (100 d. afl.}. • 

Hij ruste in yrede • 
.. ............... .... ...... ~ ... ........ .. .. ....... .... ....... . 

G. J. Dwars, lsidorushoeve, Haaksbergen. 


