
·1· 
Gebed 

met vollen aflaat. 
Zie mij hier, o goede 

en a.llenoetste Je&Us; voor 
uw heilig a&nschijn w,riJ 
ik mij op mijne knieën 
neder en smeek U met de 
mE:este vurigbeîd mijner 
ziel, in mijn ha.rt te wH
len drukken levendige 
gevoelens van Geloot, 
Hoop eu Liefde, van ,vaar
aehtig berouw over mijne 
1.onden met een vast Toor
nemen mij d.arvan te be
teren, terwijl ik met groote 
liefde .?n droefheid Ul''e 
HH. vijf Wonden iu den 
geest beschouw. en mij 
voor oogen stel wat de 
Profeet DaTi1l reeds van 
U, o goede Jesus. voor
zegde: Zîj hebben mijne 
l1a.nden en Toeten door
boord: zij heb bon al mijne 
been,leren geteld. (Volle 
Atb.at. ge\fone voorw.J 
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

Hermina Bernardina Wilhelmina 
Barendünck, 

\Veduwe van 

J oannes Theodorus Töniës, 
Geboren te Aalten den 28 November 1826, ua het ont• 

vangen der H. Sar-ramenten, overleden te Veendam 
de,, 18 Augt'8tus 1897, e,i cle,i 23 daarnpvol• 

gende begrave1i op het R. K. ke,·khof al,lrtm·. 

Haar leven teerde weg in smarten, maar geduldig 
heeft zU de beproeving gedragen. Ps. XXX : 11. 

Volgens de menigte mUnor smarttm hebben uwe ver• 
troostingen, o Heer! mijne ziel verbl!jd. Thans hebt 
GiJ mün lUden in vreugde veranderJ 1 in eeuwigheid 
zal ik u loven. Ps. XCIII : 19, Ps. XXIX : 13. 

Deze dood is geen dood maar een overgang en eene 
verandering van woonplaats, van een slechtere naar 
een betere. ll. Joa1i. Chrijs. 

Mijne kinderen, vergeet mijne zuchten niet, denkt 
aan hetgeen ik geleden en de zorgen die ik voor u 
gekoesterd heb. Legt u den plicht op voor de rust 
müner ziel te bidden. If. Joa11. Clwijs. 

De rechtvaardigste, hoogste en beminnelükste wil van 
God geschiede, worde geloofd en geprezen in alles. 

(100 dag. afl. toep. aan de gel. zielen in het va.g.) 

GEBED, 
H. Maria, troosteres d~r bedrukten! sla een genadi• 

gen oogslag neder op de ziel van uwe dienares HER· 
MINA en wil u gewaardigen, haar de poorten des hemelB 
te openen. Amen. 

R. I. P. 
Te Veendam btl R. Freekes. 


