
z,e~,; f:;,~s~ ~; :1~:;:~i 
op mijnt kn icl·n ,·oor uw 
aaMchijn neer. en bid en 
smeek U met dt g rootste 
1·urigheiJ du gemoed•. 
d:i t Gij k1·cnd1ge gt\"OC'• 
lens \"an geloof, hoop en 
liefde, en een wur be: 
roow u1·cr mijne wmlen 
en drn 2rer ,·asten wil 
,)m dete IC \"t:rbrtcren in 
mij11 harlgeliH' tJ tC'[l TC'II • 

• ten. lcrwijl ik met ,c11 
iroote genegenheid en 
drodhdd dl's huten uwe 
vijl "'"onden biJ mij ieh' tn 
o,·erv.-eeg e,, in dtn get-st 
aanschouw, dil 1oor on• 
gen hcbhl'nde, wat rtcd~ 
de profeet Dal'id Ol'C'T l 1, 
u goede j ,;'luS, in mnm 
mond legde; Zij h,bhr" 

::~;;a:r~"/'~~j ~:~~:j'::; 
mijne btemlen,i [.tttld. 

,'Pt. ,U l .17.H. , 

Volle allaat \"OOT dl' 
01·trledenr:n als men bo• 
venstund gehed na eerst 
gebiechl en gttommuni• 
cecrd te hebben ,·oor een 
kruisbeeld bid t, met bij• 
1·oeging un een ander 
gebed to t intentie ,· ar1 
Z. H. dtn Paut. 

(Drl"rt'tl'-'i>fl:l. 11. l 'mu 
l 'i111 JX,.U J11/i t S.H.) 

Men ,•oldoet aan dt 
laatste 1·oorwnrde u n htt 
dccrtei door vijf On ze 
Vaders en ,·ijf Wees-Oe
>::roetcn of andert derge• 
\ij l,; e gebeden tot in tentie 
\"ln den H.Vaderte bidden. 

MIJN JEZUS, 
BARMHARTIGHEID 

( IOO d age n aflaat) 
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Bid voor de ziel ven Zaliger 

ALEIDA BAVELD. 
ecbtgeooote van 

JOANNES PETERINK. 
Geboren te Lonneker 4 December 1865, 
overleed zij aldaar na een kottstoudige ziekte, 
doch tijdig voorzien van de Sacramenten 
der Stervenden, 23 Januari 1937 en werd 

den 27sten d.o.v, begraven. 

Voor die in U gelooven. o Heer. wordt 
het ]even slechts veranderd, niet weggenomen. 
In plaats van het ges1oopte huis onzer aard
sche inwoning, wordt ons een eeuwige woning 
tn den hemel bereid. 

(Praefatie der Requiemmis,) 
Echtgenoot, kinderen en verdere Familie

leden, weent dus niet over mij,.maarvergeet 
mij niet in Uw gebeden en leeft zoo, dat we 
elkander eenmaal mogen terugzien ter plaatse, 
waar geen scheiding meer zal plaats hebben. 

Ge b, d. 
Ontferm U, o Heer, over de Zie] van Uwe 

dienares A l el d a en vergeef haar in Uwe 
oneindige barmhartigheid, wat zij uit zwak
heid mocht hebben misdreven, opdat zij 
gestorven voor de wereld bij U moge leven. 
Door Jezus Christus onzen Heer. Amen, 

Onze Vader - Wees G,groct. 
R. !. p 

H. P. Vo .'"koster, Lonneker. 


