
Rubens 

0 goede en o llenoehte 
Jesus , zie , ik werp mii 
op de knieën voor Uw 
oanschijn neder . Wil in 
mijn hort prenten leven 
dige gevoelens van ge 
loof, hoop en liefde . 
Geef mij een oprecht 
berouw over mijn zon 
den met het vade .... oor 
nemen , mij daonan te 
beteren. 
Oot bid en smeek it U 
met al de vurigheid van 
mijn ziel. Vol ontroering 
en 1mart be1chouw en 
overweeg ik daarbij Uw 
vijf wonden , er aan den
kend , wat reeds de Pro
feet David U, goede Je
su1, over U zelf liet 
zeggen : ,.Zij hebben mijn 
handen en voeten door
boord . Zij hebben a l 
mijn beanderen getel d " 

Volll!' al/oot 't'OOt dl!' ol 
gestorvenen, wonnel!'r men , 
no waardig gebiecht en 
de H. Communie ont
vangen te hebben , dit 
gebed bidt •oor een 
beeld •on den Ge k.ruis
ten , •o/gens de intentie 
•an den H . Vader . 

Phn IX. Decreef 
31 Juli 1858. 

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID! 

Soloce 24 Cum Appr. EccL 



t 
Gedenkt in uw gebeden 

ANTONIE VAN DOOREN 
echtgenoot van 

HENDRICA SCHNIEDERS. 
18 October 1882 werd hij geboren. Voor 
hij zijn aardse levenstaak had volbracht 
werd hij gezalfd met de H . Olie en gesterkt 
met de H. Teerspijze. H~i werd opgenomen 
in het Land der Levenden 19 Mei 1952 . 
Zijn stoffelijk overschot verwacht de vt:r -

hcerlijking der verrij zenis op het 
Katholieke Kerkhof in Erica. 

Onmiddellijk na ' s Heren H emelvaart werd 
zijn lichaam ter ttarde best eld: ja "gezaaid 
wordt het in bederf, n1aar het ve rrij st 
onbederfe1Uk , ! " 

De Heer Jezus is zo juist gegaan naar het 
huis Zijns Vaders, om "er U een plaats te 
bereiden" . ,.Als dat niet zo was, dan had 
Ik het u wel gezegd". 

Dierbare vrouw en kinderen, wij vonden 
alle geluk en rust in d e fnmiliekring. Nu 
missen wij elkaar ten zeerste. Maar nog 
een weinig tijds en dan, zulleu wij altijd 
bij de Heer blijven, wij samen. Vertroost 
elkander met deze woorden en bid goed 
voor mij. 

Drukkerij G . Bruggeman, Oldenzaal. 


