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Emwt2-da:-e11de 
volltq/'Uuit 
end&mac/1 
on1,a11e,xiet 
ud lul vagt'llltW 

Ü! rn_hssen/ aan 
allt gel oovt"r,Cll 1 
ckf~_na. waj<.,drg 
!]_Wteelit .aidelf 
(Onu1w;z((3 onL 

;~Yt,t;;fû;~::~ 
euz, lwuu,bce!d111'. 
vut.s!aan.dgef:ed 
6i.d<k...rt.- en ere&, t' 
9e gt/Jedm, '?fuoe. 
gen, ·voor Zfl. cl.:11 
Paus 

Zie, o ~oedé en 
allerzoel ste Je.sus ik 

werp mij vóor U op 
mijne Imit;lën neder en 
bid en smeek ü met al 
clen glo_ed mijner ~iet, 

at Gij mij levend1~e 
äevoe"lens v'.1n ge loof, 

hoop· en liefde. een 
waar bcr-ouw over 

rnijne zöncl~n en ee1! 
vaslen wil om rnu 

Le vePbelePen, moget. 
hcnken; lerv.,1jl i_l< met 
t1·oot.e 1rn~~!oenmg en 

s1:iurl uwe vuf wonden 
V rnij zelven overde_n_k 

1 in c\en,geest beschouw, 
01' oogen hebbende, wal 
sde profeet David van U, 
oede Jesus, voorspelde: 
hebben mijne hanclen 

11ijne voeten doorboord, 
hebben al mijne ·bèen . 
en jeteld. 

( Ps.A'XI, ,7_ ,8. ) 

/\.Î.I.F:S IS voLBRAGHT. 

Emm.Smcets,Weerl 



----~- -------------

t t 
lli<l 1·oor de ûel va u zali!("er, 

Ma.ria Antonetta. van den Berg, 
geb_uren te Hee:e 13 ~lei 1841, 

ald;rnr overleden 17 November 1908. 
en voor de ziel vnn deszelfs Echtgenoot1 

WILHELMUS van DIJK, 
geboren te Heeze 10 Januari 182G, 

aldaar overleden 22 Juni 1892. 
----·-----

Waakt! want gij weet niet op welke ure uw 
lleer zal komen . Matth. XXIV, 42. 

r.oo gij mij 's morgens vroeg komt zoekrn, zal 
ik er niet meer zijn. Joh. VII, 21. 

Maar wordt de rechtvaardige door den dood 
we~gerukt, znl hij in vrede zijn . Wijsheid IV, 7. 

Gelukkig, die leeft en sterft onder Maria 's 
bescherming. H, Alphunsus. 

Kinderen, ik verlaat u, vergeet mij niP,t in uwe 
gebeden, ik heb u allen zoo teeder lief gehad. 
Hemint elkander, dient God getrouw en ]erf zóó, 
dat gij den dood niet behoeft te vreezen. Vaart
wel, wij zullen elkander spoedig wederzien.H. A nt. 

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 dagen aflaat.) 
Jezus, Maria! [300 dagen aflaat] 
Zij mogen rusten in vrede, 

Verkrijgbaar bij Kind. M. van Bussel, te Heeze. 


