
Zie, o goede en aller
zoetste Jesus, ik werp mij 
op mijne kniel!n voor uw 
aanschijn neer,en bid en 
smeek U met dp grootste 
vurigheid des gemocds, dat 
Gij !evendigegevoelensvan 
geloof, hoop en liefde, en 
eenwaarbcrouwovermijne 
zonden en den zeer vasten 
wi\omdezeteverbcterenin 

1 
mijn ha. rtgelievetteprenten, 
terwiil ik met een groole 
genegenheid en droefheid 
desharlen uwe vijf wonden 
bij mij zelven bverweegen 
in den geest, aanschouw, 
dit vqor, oogen hebbende, 
wa_t.i. reeds de proleet David 
over U, o goede Jesus, in 

~~:
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doorboord; zfi lubben al 
mijne brendertlt geteld. 

voiÎ/P!i1:a{\.~~~ '~·1 
overleilenena!smenboven
st:iand gebed · na eerst ge
biecht en gecommuniceerd 
te hebben voor een kruis
beeld bid, mei bijvoeging 
van een ander ·gebed tot 
intentie van Z. 1-1. den Paus. 

(Decreet van Z. H. Pa11s 
. Pim> IX, 31 /11/i 18.58.) 

Men voldoet aan de 
laatste voorwaarde van het 
decreet door vijl Onze Va• 
dersenvij!WeesOegroeien 
of andere dergelijke . gebe· 
den tot intentie van den 
H. Vader te bidden. 

Emm. Smeets, Weert 



Gedenk in uwe gebeden de Ziel van Zaliger 

Gesina Oude Breul, 
weduwe van 

Martinus Joannes Hermelink, 
geboren te Ambt Almelo 6 Augustus 1846, 
overleden te Vasse op Hofstee 8 Februari 1918 
herhaaldelijk voorzien met de HH. Sacramenten 
en d~n 12 d.a.v. op het R. K. Kerkhof aldaar 

begraven. 

Verdrukking en ben~uwdheid hebben 'T!ii 
gevonden; maar uwe geboden, o God! z11n 
de stof mijner overweging. Job XXIII v. 2, 3. 

God heeft mij beproefd, gelijk het goud in 
het vuur beproefd wordt. Mijn voet wandelde 
op zijne schreden, ik heb zijn weg gevolgd, 
en ben er niet van afgeweken. Ik heb mij van 
de bevelen door Hem gegeven, niet verwijderd, 
en heb de woorden zijns monds in mijn boezem 
verborgen. Job. XXlll v. 10, 13. 

Mijne kinderen en kleinkinderen troost u 
dus weent niet over mij, want het lijden van 
den tegenwoordigen tijd is van geen waarde 
bij de toekomende heerlijkheid, welke in ons 
geopenbaard zal worden. 

Bidt voor mij, opdat ik in vrede moge rusten 
Rom. VIII v. 18. 

ONZE VADER - WEES GEGROET. 
Bemind zij overal het H. Hart van Jezus. 

(100 dagen all.) 
R. I. P. 

B. Koopmans - Vasse. 


