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Zie mij hier, o goede en atlerzoetste Jezus ; voor 
Uw aansch1jn werp 1k mij op de knieen neer, en 
met deu grootsten aandrang der ziel bid en smeek 
ik U. 111 mijn hart levend ige gevoelens van geloof, 
hoop en ltdde te willen prenten. en een wa.irachtig 
berouw ovè r mijn zonden. en den vasten wil om 
'nuj ervan te beteren; terwijl ik met groote zîe\sont
roering en droefheid Uwe vijf Wond en bij mijzelf 
overweeg: en 111 den geest a:rnschouw, voor oogen 
hebbend, wnt reeds de profeet David U, o goede 
Jerns, omt-rent U zelf in den mond legde : « ZIJ 

HEBB EN Mljl'E IIANOllN llN VOETEN DOORBOORD, ZIJ HEBBEN 
AL MIJNS BEl!NDFREN GETF-LO ». (Ps. XXJ, 17-18). 
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In uwe dagelijkse gebeden en liefdevolle 
gedachtenis wordt aanbevolen 

WILHELMINA ANNA TEN BOKUM 
Echtgenote van 

FELIX WILHELMUS SLAGER 
geboren te Oldenzaal 23 Maart 1896, 
overleden, voorzien' van de H.H. Sacra
menten der stervenden, 1 Pecember 1935 
in het R.K. Ziekenhuis te' Oldenzaal en 

den 4en December aldaar begraven. 

Hoe hard heeft de dood hier wéér in
gegrepen. Een trouwe echtg·enote, een 
liefdevolle en zorgzame moeder is door 
den dood heengegaán uit haar huis, rouw 
en droefheid achterlatend in het hart ha
rer dierbaren. 

Het heilig Geloof blijft echter in deze 
droefheid onze kracht. Wij weten en be: 
lijden, dat Gods heilige Wil is geschied. 
Doch wij weten tevens, dat zij is opge
gaan tot Hem, dien ûj bemind en gediend 
heeft in haar leven. Wij hebben de zoete 
overtuiging, dat God haar loon zal zijn in 
de eeuwigheid. Wij zullen haar echter vól
gen met onze gebeden en goede werken, 
opdat, mochten nog· kleine smetten haar · 
schone ziel terughouden van de heilige 
aanschouwing Gods, spoedig de poorten 
des hemels haar worden geopend. 
Dierbare echtgenoot en kinderen, broers 

en zusters, gij, die weet .hoe ik steeds God 
heb bemind op aa,rde, L>ien ga ik nu ge
nieten in den schonen hemel. Eens zullen 
wij elkttndêr daar wederzien en niets zal 
ons dan scheiden. Bidt voor mij, ik zal uw 
voorspreker ziin bij den lieven Jezus. 
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