
Zie, o goede en 11ler
zoetste Jesus, ik wer.p mij 
op mijne knieen voor uw 
aanschijn neer,en bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemoeds, dal 
Gij levendige gevoelens van 
geloof, hoop en liefde, en 
eenwaarberouwovermijne 
:i:onden en den zeer vasten 
wilomdezeteverbeterenln 
mijn hartgelievetteprenten, 
terwl!I ik met een groote 
genegenheid en droefheid 
deshartenuwevijfwonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest a~nschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de proleet David 
over U, o goede Jesus, in 
UWt!fl mond legde: Zij litb
hr, miJnt handen t!fl voetm 
doorboord,- zfj lltbbtn af 

mijnt but!ftr:f/'~~- 18.) 
. Volle aflaat voor de 

overle,;lenen als men boven· 
staand gebed na eerst ge
biecht en gecommuniceerd 
te hebben voor een kruis
beeld bid, met bijvoeging 
van een ander gebed tot 
intentie van Z. l"I. den Paus. 

{Decreet ~an Z . H. Paus 
Pim; IX, 3/ juli /8S8J 

Men voldoet aan de 
laatste voorwaarde van het 
decreet door vijf Onze Va
dersen vijfWeesGegroe{en 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
11. Vader te bidden . 

E.S.W. No. 48. 



t 
Bid voor de Ziel van Zaliger 

HERMINA DEPPENBROEK, 
weduwe van :-. 

HERMANUS NIJHUIS. ,:~,.. 
Geboren te Lonneker den Sden April· 1858 
overleed ze aldaar na het ontvangen der 
H.H. Sacramenten den 27sten Óctober 1932 

eri' werd den 31 sten October begraven. 

De dood, welke zoo dikwijls kwam om 
een harer kinderen te ontnemen aan 

' \ hctar moederlidde, heeft de moeder lang 
:g_espaard doch ten slotte is hij gekomen 
ak een reddende engel om haar te ver
eerligen. met ,-1" v(iten,_ die haar vooruit-
gingen. L 

Ik smeek CT~ilieden en Vrienden, 
, ]:>ij onzen Heer Jezus Christus en bij de 
· liefde des H. Geestes, dat gij mij bijstaat 
in uwe .gebeden voor mij bij God. 

Gebed. 
Barmhartige God! ontferm U over de ziel 
van Uwe dienares Her min a, die in dit 
leven op Uwe beloften vertrouwd heeft, 
en verleen haar de eeuwige rust door de 
verdiensten van Uwen Zoon Jezus Chris
tus onzen Heer. Amen. 

Onze Vader. Wees gegroet. 
························-·-····--····- ··--··-··-· 

H. P. Vos. Koster, Lonneker. ~!/ 


