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Bid voor de Ziel van Zaliger 

GERARDUS BROOKHUIS, 
,weduwnaar van MARIA BEKHUIS 

geboren te Beuningen 16 Mei 1857. aldaar 
overleden na voorzien te zijn van de H H. 
Sacramenten der Stervenden 15 Maart 193 l 
en begraven op het R. K. Kerkhof te Dene-

kamp den 18 Maart d .a.v. 
Geen dood mag voor kwaad gehouden 

worden, aan welke een goed leven vooraf
ging. H. Aug. 

Het is een troost voor den stervende, 
kinderen te hebben. H. Joan. Chrys, 

ede echtgenoot en goede vader. gedroeg 
zich in alles met groot beleid, bleef vast 

gehecht aan den dienst van God, gehoor
zaamde vaardig aan het Opperhoofd der 
H. Kerk, eerde God, leerde de zijnen God 
vreezen, de zonde te vluchten. de wet Gods 
te beminnen en er Raar te leven. 

H, Petrus Canisius, 
Gebed. Wij bidden U, o God, ver

leen aan Uwen dienaa, .. .Gerardus, vergiffe
nis van zijne zqnden ··en·•··z'lll!akheden en 
laat hem deel hebben in het ~luk Uwer 
uitverkorenen. Dit smeeken wij 'tf--._dopr 
Jezus Christus onzen Heer. Amen. · 

Mijn Jezus. barmhartigheid, 
(100 dagen allaat.) 

H. Benneker - Koster • Denekamp. 


