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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIG.ER 

MARIA BEERNINK, 
weduwe van 

GERHARDUS EVERTMAN, 
geboren te Lutte 10 A ogu1t11a 1852 overleed 
zij, voorzien van de H.H. Sacramenten der 
Stervenden te Overdinkel den 1 Jan. 

1922 en werd den 5den d.a.v. op 
het R.K. Kerkhof aldaar begraven. 

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo 
is 't geschied ; de naam des Beeren zij 
gezegend. Joan. I. 21. 

Zalig de dienstmaagd, die de Beer, 
wanneer Hij komt, wakende vindt. Zijt 
derhalve bereid, want de Zoon des Men
sohen zi.l komen op een uur, dat gij niet 
weet. Matth. 24. 

Familieleden en bêkenden, helpt mij 
door uwe gebetlen tot God. 

Rom.XV. 30. 

Zoet Hart van Jezu,, wees mijn liefde. 
(300 t.lagen aflaat). 

Zoet Hart van Maria, weea mijn heil. 
(800 dagen aflaat). 

6 Onze Vader - 5 Wees Gegroet. 

1, Dat zij ruste in vrede. AJUen. 


