
z1, •. 1: r:.~5~ ~~ :'~:;:~ï 
op mijne knictn ,·oor uw 
11n~hijn nt'er, tn bid en 
Jmeek U mei de i;:roolste 
rnrigheiJ du 11:emO<!d•. 
dal Oij levendi(:e t,'\'VOC· 

kns nn R'eloof, hoop en 
lidde, en ecu waar be
rouw U\'Cr mijne Jonden 
en dl'n Let'r \ISll'II wil 
umder.elc\·crbrtcrcn in 
1ni1n h,irtgclie,el 1eprcn• 
1c11, terwijl ik met een 
c-roote i;:cnegcnheid en 
drotfhcid des harten uwe 
vijl wonden biJ mij ,.elven 
ovcrwet>g en in den gebt 
111nschouw, Jit voor oo• 
gc11 hcbhende, wat reeds 
de profeet D1v1J over l ', 
o goede J..-1.us, in """e11 
mond lct,'dC; Zij lubh.-rr 
mijui, h,mdcn ,,, ,'oll"ttn 

d()orbourd; :.ij hll"bbm <1I 
mij11tJ bttndll"f"ll"ll flll"ltftf. 

(P1. \:\/.17.1''. 

Volle 1n111 \"oor dt 
o, ultdencn als men bo· 
vcn11ut1d gchcd na cent 
gebiecht en g_«C1mmuni
cccrd tl' hebben \"0<>r een 
krui1bccld hidl, mei bij• 
\"OeKing van ctu ander 
J("ehcd tol intentie \'an 
Z, H. den P1u1. 

(Df't·rnl""''Z. /1. Pmu 
p;,., IX, ,YI Juli 1~!J'i.) 

Men ,•oldoe1 llll de 
lutstcvoorwurdcnnhCI 
dccrcel door vijf Onze 
Vadcn en vijf Wees-Ge• 
.1:rotlt>n of andere dcrge
lljkc gebt-dcn tot intentie 
vandcnH.Vadcrtehidden. 

MIJN JEZUS, 
HARMHARTIOHEID 

(100 dagen aflaat) 
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Bid voor de ziel van Zaliger 

MARIA GEUKINK. 
Echtgenoote van 

HENDRIK GROOTHUIS. 
Geboren te Lonneker 21 Nov. 1867, 
overleed zij aldaar 21 Januari 1937, 
voorzien van de laatste H.H. Sacra
menten en werd den 25sten d-o,v. 

begraven. 

Haar roem is, dat zij in eenvoudig 
heid en oprechtheid voor God in deze 
wereld heeft gewandeld. 

Werkzaam èn met zorgen heeft zij 
hare dagen doorgebracht: zij was een 
moeder, waardig om in de gedachtenis 
der rechtvaardigen voort te leven. 

Aflaatgebed: 
Zalig de dooden, die in den Heer 

sterven. 0 mijn God, het is zeker, 
dat ik moet sterven, maar ik weet niet, 
wanneer, hoe en waar ik zal sterven. 
Dit alleen weet ik, dat ik voor eeuwig 
verloren zal gaan, als ik in doodzonde 
sterf. Allerzaligste Maagd Maria, 
heilige Moeder Gods, bid voor mij, 
zondaar, nu en in het uur van mijnen 
dood. Amen. (300 dag•o aflaat). 

H. P. Vos. koster. Looncku. 


