
Zie, o aoctlc en aller
zoetste Jesus, ik wer.p mij 
op miJl)C knie!n \'Oor uw 
aanschiJn llfer, en bid en 
smeek U met de groots1e 
vurigheid tlcsgemocds, dat 
Gij]evendigege\•oeleus van 
geloof, hoop en liefde, en 
eenwaarberouwovermijne 

~i~~~~ d~~e ~:'~.:rbc!tevr!s~~~ 
mijn har1gclicvetlcprenten, 
t~rwljl ik met een grootc 

ä!~~gaer7~,~i~w!
1
~1t!:~de~~ 

b!j mij :zclveii o,•erwccgen 
in den geest aanschpuw, 
dit voor oogcn iJCbbende, 
w11t reeds cle prorect David 
ovfr U, o goede Jesus, In 
uwen mond lei:de: Zij !it. 
btn miJ11e handt'I en voe1t11 
doorboonl; zii hebbtn al 

mijnt lm;'ttJ<J!/'j't /8,J 
Volle arl11al voor de 

overledenen als men boven• 
slaa11d gebèd na ecrsl ge• 
biccht'en gccornruunicecrd 
te hebben voor een kruis
beeld bid, , niet bijvoeging 
van een ander a;ebed tot 
intentie van Z.H. den Paus. 

'°t;;;tJX,0J, ],if{,:;;J 
Mcu voldoet a:111 de 

la111s1e voorwaarde van het 
decreet door vijl Onze Va
derscnvijfWeesGce;roelen 
of andere dergelijke gebe
den lot intentie van den 
tl . Vader IC bidden . 
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Bid voor de Ziel van Zaliger 

MARIA BROENINK 
weduwe van 

GERARDUS VELDMAAT, 
geboren te Beuningen 22 Mei 1863, over
leden in de buurtschap Denekamp 15 
October 1928 en begraven op het R. K. 
Kerkhof te Denekamp 18 October d .a.v. 

Waakt, want gij weet niet in welke ure 
uw Heer zal komen, Math. XXIV : 12. 

Houdt uwe Moeder in eere al de dagen 
uws levens. Tobias IV : 3. 

Ik heb een goeden strijd gestreden, mijn 
loo.pbaan voltrokken, het geloof behouden : 
thans is mij de kroon der gerechtigheid 
weaqelegd. 2 Tim. IV: 7 - 8. 

Weest niet bedroefd gelijk zij, die geen 
hoop hebben .. . want ik zal u wederzien. 

Jo XVI: <'2. 
De Engel . die mij van alle kwaad ver

lost heeft, zegene mijne kinderen. 
Gen, XLVIII: 16 

Gebed. 
Wij bidden U, o God , verleen aan Uwe dienares 

Mari :1 vergiffenis van hare zonden en zwakheden en 
laat haar deel hebben in het geluk Uwer uitkorenen. 
Uit smeeken wij U door J. Chr. on,~en Heer, Amen . 

. · Jezu:;, Zachtmoedig en nederig v~n tfarte , maak 
mijn hart gelijk aan h~t Uwe. 

'00 d. a8. toepasseltjk aan de 
geloovige zi~len. 

H . Benneker, R. K. Koster. Denekamp. 


