
Zie, o goede en aller
zoetste Jesus.- ik werp mii 
op mijne knie!n vuor uw 
aanschijn neer, en bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemoeds, dat 
Gij levendige gevoélens van 
geloof, hoop en liefde. en 
een waar berouw over mijne 
zonden en den zeer vasten 
wil om deze te verbeteren in 
mijn hartgelievet te prenten, 
terwijl ik met eer1 groote 
genegenheid en 'droefheid 
des harten uwet.vijf wonden 
bij mij zelven ctverwceg en 
in den geest .aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus, in 
uwm mond legde : Zii heb
ben mflne handen en voeten 
doorboord,- zij hebben at 
mijne beenderen geteld. 

(Ps. XXI, 17, 18.) 
Volle aflaat voor de 

overledenen 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 
Inter.tie van Z. H. den Paus. 

(Decrut 1Jan Z. H. Pal1S 
Pîus IX, .11 Juli /858.) 

Men voldoet aan de 
laatste voorwaarde van het 
decreet door vijf O nze Va
ders en vijf Wees Gegroeten 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
H. Vader te bidden . 

c~-., l/1 11. 5 1.fEETS, W[[IV. 

~9LBRACHT ! 



Bid voor de Ziel van Zaliger 

Frederika, Sievert Oude Egberink, 
weduwe van 

JOHANNES GROOTHUIS 
geboren te Hasselo, 20 Maart i 816, overleden te 
Lonneker, na voorzien van de H.H. Sacramenten 
29 November l 928 en begraven 3 December 1928. 

Van lichaamskrachten uitgeput, na een werkzaam -... 
en godvruchtig leven, stierf zij in een gezegenden · 
ouderdom. 

Gedenk o Heer, dat zij in Uwe tegenwoordigheid 
gewandeld heeft in oprechtheid en met een volmaakt 
hart en dat zij gedaan , teeft ,wat goed is in Uwe 
oogen. · Is. XXXVIII , 3. 

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ·weent niet 
over mijn dood. maar verheug U veeleer. dat ik in 
het huis mîjns hemelschen Vaders het loon mijner 
werken ontvang. Vergeet mij niet in Uwe gebeden 
tot God. 

Wij bidden U, o Heer, ontferm U volgens Uwe 
goedheid over de ,ziel van Uw dienares Frederika. 
bevrijd haar van alle besmetting der sterfelijkheid en 
doe haar de eeuwige zaligheid genieten, Doof Çhristus 
onzen Heer, Amen, 

Mijn Jezus, barmhartigheid 1 (100 dagen afl.) 

ONZE VADER - ,\ EES G'EGROET 

H, P. Vos - Koster - Lonneker. 


