
0 GOEDE EN LI EV E JESUS 
IK KN I EL IN UWE TE CENW OOR

OIGHEIO NEDER, EN BID Efll SMEE.K 
U MET Al D[ KRACHTEN MIJNER Zlfl. 
OM Hl MIJN HART DE Lf VE.NDICSTE 

AANSCHOUW, DEZE VOORZEGC,EHO E 
WOORDEN VOOR OOCEN HEBBENDE, 
DIE OEH. KONlNC DAVID REEDS 
VAN U,O ·GOEDE JESUS VOORSPELDE 

.zg hebben myne handen 
en voeten doorboord, en zij 
hebben al myne beenderen 
geteld : Ps.XXl. 17.18. 

Volle aflaa t voor de over -
1edenen als m en.bcivenstaan.J 
g' ebed. na voorëJf ~eh iecb.t en 1 

~ecom.muni.ceerd te hebb en. 1 
voo-r eenKru-isbe eld bidt.me t 
bijvoetin~ van een .mder gebed 
tot intenlie VclIL Z.H. ac1\ Paus. 



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

BERNARDUS BORGHUIS, 
weduwnaar van 

HENDR IKA ME IJ ER, 
ech tgeuoot van -

JOHANNA TIJ KO RTE 
geboren 3 April 1825, overleden te Oldenzaal 

voorzien van de H. H. Sacramenten 
21 Maart 1909 en begraven den 

24 1\1 aart 1909 op het R. K. Kerkhof 
' aldaar. 

Van krachten uitgeput, stierf hij op ge
vorderden leeftijd en in de volh ei d van 
dageu. Spr. XXV. 8. 

Toen bij levend en gezond was, loofde en 
dankte bij God en beroemde zich over Zijne 
barmhastigheden. Hij vond benauwdhed1•n 
en pijnen, maar nu ook wrs de Heer be111 
een toevlucht geworden. Hij kwam hem te 
hulp op het bed zijnet rnrnrten. Zalig stierf 
bij in den Heer, en van llll af aan rust hij 
van den arbeid, want zijne werken volgen 
hem. Eccl. XVII. "27. Enz. 

lielieföe vrouw en kind, ren ! het was mijn 
vermaak bij u te zijn en u rondom mij vereenigd 
te zien, Vergeet mij nooit in uwe gebeden 
1 u ik van u ben heengegaan en lPeft •teeds 
zoo, dat wij elkander mogen wederzien in 
den He1Uel, ou1 nimmermeer te scheiden. 

R. 1. P. 

Stoomdruk - J. VERHAAG - Oldenzaal. 


