
Gebed 
met Vollen Aflaat. 

Û Goede en allerzoetste 
Jesus, aanzie mij hier 

voor uwe voeten nederge
knield. Ik bid etl smeek U 
uit het ·vurigste mijnei: ziel 
\·an in mijn hart levendige 
gevoelens van Geloof, Hoop 
en Liefde te printen als ook 
een waar leedwezen over 
mijne zonden, en het vast 
voornemen van mij te be
teren; ter :,;elver tijd aan
sch.ouw ik in mijn eige.r; met 
diepe armdoening en groote 
drot-fhcirl Uwe vijf wonden. 
terwijl ik voor mijne oogen 
houde, o goede Jesus, het• 
geen U rerds cle propheet 
David van U zelven deed 
r.eggen: "Zij hebben mijne 
handen en voeten doorboord 
en al mijne beenderen geteld." 

{Ps. 21.17.18.) 

'Vijf maal het Onr.e \'11.der en 
We&Y gegroet. 

~LXXIV 



Bid voor de ziel van Zaliger 

Johannes Antonius van der Duin, 
Echtgenoot van 

Oerar.da Ste ·ur, 
~eboren te Laren, den 7 December 1858, 

na het ontvangen der H.H. Sacr.ment'ln, 
overleden te Hilversum, den 31 Oct. 

,_ 1911 en beg-raven den 4 November 
d.a.v. op het R. K. kerkhof aldaar . . 

Hi_i~w,~s eenvoudig en oprecht, vreesde God en 
wee-k<af van het kwaad. . Job I : 1. 

GeJenk o Heer, hoezeèr ik in waarheid voor U 
gewandeld en met een oprecht hart voo.r U gedaan 
heb, hetgeen U behaagde. IV Rom. XX ; 3. 

!vlijn .Echtgenoote, ween niet over mij, maar 
werp al uwe bekommeringen op God. Hij zal 
de recht\·aardige nooit aan eenige vertwijfeling 
overlaten. Luc. XXIII : 2:). Ps XVII : 121 22. 

Kinderen hcrudt uwe l\•Joeder in eere al de dagen 
haar levens Tob, IV : 3 . 

Ik bid U door om-:en Heer Jesus Christus en 
dnor de liefde des H. Geestes, dat gij mij door 
Uwe gebeden bij God te hulp k~mt. 

· · Rom. XV : 30. 

GEBED. 
, \Vij bidden U, o Heer, vergeef ttwc dien~ar 

JOHANNES, g@edgunst.ig alle zw;,tkheden e11 zonden 
en laat hem eeuwig U .i.auschijn genieten in den 
hemel. Ameu. • -

Mijn Jesus, barmhart,g heid. (100 dagen aflaat 
ONZE VADER. - WEES GEGROET. 

Hij ruste In vrede. 

Druk Brciuwer & Pel: Hilversum, 
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