
Zie, o goede en aller
zoetste Jcsus, ik werp mij 
op mij,,c knici!n voor uw 
aanschijn neer, en bid en 
s,neek U met de grootste 
vurigheid des gemoeds, dat 
Oijlevendigea:evoelensvan 
geloof, hoop en liefde, en 
eenwaarberouwovermijne 
zonden en den zeer vasten 
wilomdezeleverbetcrenin 
mijnhartgelievetteprenten, 
terwijl ik ,net een groole 
genegenheid eu droefheid 
dc:;hartcn uwe vijf wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in Uen geest aanschouw, 
dit voor oc;,gen hebbende, 
wat reeds de profeet David 
over U, 0 °goede ~lesus, in 
uwtr, mond legde: Zij litb· 
btn m{/r,t //andtll t11 ~oeren 
doorboord; 'l(Î htbbtn al 

m(int btt;ittX:ft~'r /8.) 
Volle aflaat voor de 

o,•erledenenals men boven
staand gebed na eerst ge
biecht en gecon,muniee1;1rd 
te hebben voor een kruis
beeld bid, met bijvoeging 
van een ander e;ebed tot 
intentie van Z.H. den Paus. 

(Dtcrttl ~011 Z. li. Paus 
Pius IX, 31 /11/i 18.58.) 

Men voldoet 11:111 de 
laatsle voorwaarde van het 
decreet door vijl Onze Va, 
derseovijfWecsOegroeten 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
11. Vader te bidden. 
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In den avond van 29 Juni, is, reeds bij volle 

kennis voorzien vart de H. H. Sacramenten 
der stervenden, na een voorbeeldig ziekbed 
van lange maanden o,~ergegeven aan den H . 
Wil van God, •f'}Cht en kalm overleden 

GESINA JOHANNA BRUGGINK, 
echtgenoote van 

Henricus Johannes Schopman, 
geboren te Hengelo 29 Augustus 1893, ovèr

leden in het R. K . Zieken huis te Enschede 
29 Juni 1928 en begraven te Delden den 

· 3den Juli d. o. v. 

Heiliger sterf, de mensch naarmate zijn 
dood een pijnlijk offer beteekent. Met haar, 
ontijdig heengaan bracht deze on vergetelijke 
echtgenoote en beminde Moeder van vier zeer 
jonge kinderen, haar grootste offer. Na een 
leven vol offers van zorgen en liefde bracht 
zij dit laatste zooals altijd met een sterken 
wil en een zaligen glimlach: ,,Uw wil ge
schiede, Heer" heeft ze gebeden tot het einde. 

Dierbare echtgenoot, wees niet al te be
droefd, werp al uw bekommeringen op God. 
Bij mijn leven heb ik het al gezegd "God zal 
voor U en mijn kinderen zorgen". Hij is de 
Vader der verlatenen. 

. Mijn dierbaren en gij mijn kinderkens, nog 
te jong om het verlies van uw Moeder te be
seffen, bidt voor mij, ik zal uwer gedenken 
in den hemel. 

Mijn Jezus barmhartigheid. 
300 d. afl. 

ONZE VADER - WEES GEGROET. 

Wed. L. A . ten Voorde, Boekhandel, Delden 


