
Gebed tot onzen.Heer lesus Christus den Gekruisirde. 

0 ~~ct~i:1n at1i~:0 f/~~-t~a~::ct8u,:i:eJ!r.'\~fN i'::1~rr:: 
hart prenten lt•vendigc gevoelens vau geloof, hoop en 
liefd<'. Geef mij een oprecht berouw over mijn zondml 
ntPt het vm:1te voornemen, mij daarvan te beteren. 
Dat bid en smeek ik U met. al de vurigheid van mijn 
ziel. Vol ontroering en smart beschouw en ovcrwcell 
ik daarbij Uw vijf wonden, er n.an denkend, wat f{.."Cdll 
de profeet David U, goede JC1:1us, over Uzelf liet 
z(iggen; ZU hebben mijn handen en voeten doorboord. 
Zij hebben al mijn beenderen geteld. 
Dit gebed worde gebeden voor een beeld van den ge• 
kruisigden Zaligmaker; da.armt bidde men tot intcnt,i(' 
van Z.H. den Pnu'::I. Zeker voldoènde Is één Om;C' 
Vndcr, één WC'esgegroet- met Eer aan den VB-d.er. 
1. 1 v.w.u. 



Bid voor 

GERARDUS JOHANNES BORGHUIS 
echtgenoot van 

J OHANNA HENDRIKA VAN DEN BELD 
De dierb ar e ov erledene werd geboren te 
Beuningen 1 November 1884. Na een 
n oo dlo t tig ongeval i s hij overleden , nog 
voorz:en van h e t H. Oliesel, 24 April 1947 
,e Den ek amp. Zijn Ji.chaam werd begra-

v en d.o .v . op 't Katholiek Ker khof 
t e Denekamp. 

Dit diep treurige ster fgeval is e en over
weging op zich : niets is zoo zeker dan de 
dood, niets zoo. onzeker dan het uur v ,rn 
sterven . 

Als trouw echtgenoot e n zo,rgvoUe va
der, was hij s teeds onvermoeid werkzaam 
in d e behartiging van zijn plichten 
O.L •. Heer h eef t hem geroepen in d e uit
oefening v,an die plicht : .,W,elaan dan 
goede en get rouwe knecht, omdat g ij 
over . weinig getrouw zijt geweest, zal Ik 
U stellen over veel: ga binnen i n de 
vreugde v an U w Heer' ' . 

Plotseling w erd hij van zijn v ro u w en 
kinderen w eggerukt, verslagen en di ep 
b ed ro.efd blijven zij achter. zijn ver
schrikkelijke dood zal hen altijd voor 
d en geest staan, maar ook in hun gebe
den zullen ze hem blijven gedenken. 

H eer geef hem de eeuwige rust en het 
eeu w ige Licht verlichte h em. Da t hij 
ru::;te in vrede . Amen. 

J . Benneker , koster, Denekamp . 


