
Q g-oede. o allerioets·te 
Jesus, óe, ik bu ig 

mijne knieJn in Uwe 
kg:enwoordiuh('id en il-: 
smeek U met de grootsk 
\'urigheid nn mijn g-ee:- r. 
dat O ij U gewa..1rdig1. Îll 
mijn hart te drukken 
levende gevoeleus nm 
geloof, rnn hoop l'n van 
liefde, een oprecht hl'• 
rouw O\"Cr mijnt zo 11 d1:n 
en een \'3!-h:n wil, mij v,111 
mijne zotidt:n k ht•\ert:11. 
terwijl ik md ecne groMt' 
aandoening \'an drnd
he_id bij mij ,.d\·t'n onr· 
weeg t'll in de 11 gt'est aan• 
schouw Uwe Yijf Wondt'n . 
voor oogtn hehhc11dt'. 
hetul'en rl'l'lis dt• Prokt·I 
David U o\·er U zeln:n 
in den mond IL't'.·de, o 
g ocdl' Jesus: .. Zij 'hehhen 
.\i\ijnc î1andtn en voeten 
Joorboord. Zij hehhen -al 
Mijne beenderen g-etdd:· 

Vollen aflaat voor de afgestorvenen, wanneer men na 
waardig gebiecht en de H. Commui1ie ontvangen te 
hebben, dit gebed bidt voor een beeld van den Ge• 
kruisten volgens de intentie van den H. Vader. 

Pius IX. (Decreet van 31 Juli 1858.) 

N0.1. V W.'U. 



Bid voor de Ziel van 

JOHANNA BRUNI N K, 
echtgenoote van 

LAMBERTUS BORGHUIS, 
geboren te Losser 1 6 Mei 1881, na voorzien 
te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, 
overleden te Oldenzaal 28 Juni 1 938 en den 

1 sten Juli d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof 
aldaar. 

In eeuwig aandenken zal de rechtvaardige zijn, 
Zegt de H. Schrift. Dat mogen we ook .zeggen 
van deze overledene, op wie het Schriftwoord 
zeker van toepassing is : Zij was eenvoudig, recht
schapen, vreesde God en week af van het kwaad. 
Immers zij leefde niet voor deze wereld, maar 
alleen voor haar huisgezin voor wie zij steeds 
zwoegde en werkte. 

Pijnen en benauwdheden heeft zij veel gedra
gen, maar nooit kwam er een klacht over hare 
lippen. 

Dierbare echtgenoot en kinderen, weent niet 
over mij, want ik ga naar God, van Wie ik ben 
uitgegaan. Bidt voor mij, ik zal voor U bidden, 
opdat wij elkaar eens mogen weerzien in den 
hemel. 

H. Hart van Jesus, ontferm U over haar. 

H. Koershuis, koster, Oldenzaal. 


