
.. 

0 GOEDB .;N ALLERBA RMHARTLGSTll JEZUS. 
aanzie mij hier voor uwe voeten nedergeknie1d. Ik 
bid en smeek C' uit het vurigste mijner ziel van in 
mUu bart, levendige gevoe!P.ns van Geloof, llonp en 
Liefde te printen alsook een waar leedwezen over 
mijne zonden en het vast voornemen van mij te 
beteren. terzelfd,ertijd aanschouw ik i11 miju eigen 
met diepe att"f'1doening en groote dToefheid rwe ,ijl 
wonden. tèrwijl ik voor ntUne ooge11 ltoud~. o goecle 
Jezus. hetgeen U reed~ _·rte profeet na.Vit!. van TJ 
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Bid voor de Ziel van Zaliger 

HENDRIKA BEUNt>ERS 
weduwe. van 

Johannes Olde Heuvel 
eohtgenoote van 

GERARDUS WIGGER 
geboren te Losser den 3den Maart .1859, 

onverwachts overleden te Oierdinkel \ 
> den 16den Februari 11)29 en den 

20sten d-8'.v. op het R.K. Kerkhof 
aldaar begraven. 

;/;ij was e,m vrouw vol g·eloof. Gaarne ging 
zij naar den Tempel des Heeren, in nederig
heid biddende. 

Jo. XXX, 'fob. 1. 6. Luc. XVIII. 33. 
Zij was een teedere echtgenoote en zorg

v olie moeder en de liefde, die zij haren man 
en hare kinderen toedroeg, sloot de liefde 
jegens God niet uit. H. ,Greg. 

In on vermoeide werkzaamheid en met zor
g·cn heeft zij hare dagen doorgebracht. Nu 
kan zij uitrusten van haren arbeid, -want hare 
werken volgen haar na. 

2 Mach. VII. 20 Ap. XlY. 13. 
Dierbare Echtgenoot en Kinderen ! Ik :weet 

het, uwe droefheid is groot, maar stelt. uw 
vertrouwen op God. Hij zal uw troost en uwe 
sterkte zj.i-n. En helpt mij door uwe gebeden 
tot God. . H. Ro$a. H. Sypr. Rom. XV. 30. 
)lijn Jezus, ba,·mhartigheid ! (300 d. aflaat.) 

5 ONZE VADER. - 5 WEES GEGROET. 
Dat zij ruste in vrede. 
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