
0 GOEDE EN ALLEIIBAllMHAllTIGSTJ> JEZUS. 
aanzie mij bier ,·oor uwe voeten n1•d~rgeknield. n, 
biO. ('Il smeek U uit het nirigste mijner ziel rnn in 
mijn hart lnendîge gerneJens ,an Geloof, Hoop en 
Lil'fde te printen alsook een waar let'dwezen o,cr 
mijne zonden {'I\ het ,ast ,oornemen ,:rn mij te 
beteren, ter,zelfdt•1·tiJd oan~chouw ik in mijn l'igen 
mt•t diepe a:mdot·ning en groote drol'f'heid Uwe , ijf 
wondt>n. terwijl ik mor mijne oogen houdl•. o goedr 
.Jezus. h1..•o:een U reeds dt: profeét D.1.dd rnn U 
:-:ehen dee<l zeggen : « Zij hebben mijne handen en 
\O<'h'll dom boord en al mijne beendl'ren gcttld. » 

Volle aflaat. 
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t 
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

,NNI MARIA HELENA BEHBENS, 
Echtgenoote van 

HENDRIKUS JOHANNES GRAS, 
geburen te Onstwedd e 11 Octobcr 1893, na een 
ldngdurig, voorbeeldig gedragen lijden, gesterkt 
door de H.H. Sacramenten der stervenden, over~ 
leden te Overdinkel 4 December 1931 en 7 Dcc. 

begraven op het K. K. Kerkhl,f ald aar• 

Ik werd ziek en er was niemand, die mij helpen 
kon: mijn sterkte beg.-:if m ij en mijne k rachten 
bez1,veken; de Heer echter kwom mij te hulp op 
het bed mijner smarten. Ps. 106: 40. 

Een groote nauwgezetheid in het vervullen h.irer 
huiselijke plichten en opgewekte geest, temidden 
der d ,gc!ijksche levenszorgen, onvermoeide werk~ 
tust en teedere liefde, wt1ar het gold de opvoeding 
Jurcr kinderen. Ze zijn de s ieraden geweest von 
d it zo.> kort <l-.1ch welbcstc:::d leven Liidend en 
stervend bleef zij ons 9even een stichtend voor~ 
Oeeld v.rn groot geloof, van sterken moed en é"en 
vast vcrtruuw~n op Gods oneindige bdrmhart igheîd. 

Innig geliefde mon, voor de tweede mélal staat 
gij thans alk!t::n; zwaar is het offer door God von 
11 gevra;)gd. ~t oge uw rotsvast geloof u steunen. 
Aan u droa:;1 ik de zorg over voor mijn lieve 
kinderen, miin gebed zc1\ u hierin sterken. 

Lieve kinderen, andermaal zoo vroeg beroofd 
,·an de zoo noodigc moederzorg, luistert immer 
llclM d e lesse n van uw vddcr. 

Bidt tezamen veel voor de rust mijner z iel. 

Mijn Jezus, ba:mhMtiJhdd . (300 d. afl.) 

Drnkkerii H, de Lange - Losser. 


