


Bid voor de Ziel van Zaliger 

JOANNES HENDRICUS ENSINK, 
weduwnaar van 

<" .. Y.f '\RIA DETERT, 
-~ 7• 

li -l.- vat; ,te- , Ra"d en Wethouder der gemeente 
""e .:>.rselv, _t erkmeester der Parochie Deur-
: •:·ngen en !i,l der Conferentie va_n den 

_·,, -~_ J:i. Vill 0 entius à Paulo al<la"r. 
G 0 hui·en te Gi mmelke den 10 Mei 183qvoorzien 
l~ van de H. Sacramenten aldaar overleden 
J.'· de,I' 11 Au,:ustns 1885 en den 4 Septem-

be ,' ,laaràanvolgend begraven op het 
'\\l,, K Kerkhof te Deurningen , 

\ -------
Heer . t k ! ·, b de schoonheid van uw huis en 

de wo ~np, '•,H,ts uwer glorie bemind. 
-~ Ps. XXV. S. 

Ge.den!, mijner deswege, o God, en vergeet de 
weldaden niet, die ik aan het huis van mijn 
Go<l geuaan heb. 2. Esdr. XIII. H. 

Die mij aanhoorden, wachtten mijn gevoelen 
af, eu J,uisterden al zwijgend naar mijnen raad. 

t. Job. XXIX. Zl. 
Hoe'·\ ,choon is het, wèl te oordeelen en goeden 

raatl t~ kunnen µ; e vP:n. Eccli. XXV. 6. 
:-;c1· ~n k, mij verstand, o Het>1·, en ik zal uwe 

u ,,;.:.. Jorzoeken en haar onderhouden in i;'eli eel 
Ll.); '1,,rt. Ps. CXVIII. 34. 
\~:;";;<; den armen barinhartig is, zal gelukkig 
z,,-.. . J, Spr. XIV. 21. 
'') w t ik zeg u: zoo dikwijls gij dit aan ééllen 

"' uf_ 1 i.eze mijne ieringste broeders gedaan lu>:bt, 
l""'' "'é gij het !fij ge<lartn, Math. XXV. 40. 
\, l li.ine <loc lit er. familie en vrienden, helpt mij 

''- a'/,._, .. uwe gebeden tot God. Rom. XV. 30, 
:'< ·, ,, R. 1. P . 
. ~ -.· ~ Onze Vader. - Wees gegroet. 
:•Z, . · hart van Maria, wees mijn heil. (300 ,1. afl.) 
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F. BANNING, - Oldenzaal. 


