
Zie, o goede en aller
zot:tste Jesus, ik werp mij 
op mijne knie~n voor uw 
aanschijn neer, en bid en 
smeek U met de grootste 
vl!righeid des gcmocds, dat 
Gij !evendlgegevoelensvan 
geloa!, hc::ip en , !iefde, e11 
eenwaarberouwovermijnc 
zonden endcnzeervasteu 
wilomdezeteverbeterenin 
mijn hartge!icvette prenlen, 
terwljl ik met een iróotc 
genegenheid en droefheid 
deshartenuwevij!wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dit voor ooge:1 hebbende, 
wa t reeds de profeet David 
ove r U, o goede Jesus, in 
uwen mo11d !egd e : Zij heb• 
be11 mVne //anf!.en ,m ,•oeun 
doorboord; zif lu bben al 1 
mfjne bundrren geteld. 

(Ps. XXI, fï, 18.) 
Voile aflaat voor de 

overledenen als rnenbovcn
staa11 d gebtd na eersi ge
biecht en gecommunicee_n! 
te hebben voor een knus
beeld bid, met bijvoeging 
va11 een ander gebed tot 
intentie van Z. H, den Paus 

{Decreet 1•an Z . N. Paus 
Pi11s IX, SI juli 1858.) 

Men voldoet a:m de 
l<1atsle voorwaarde van het 
decreet door vijf Onze Va 
dersenvijfWeesGegroelen 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
H Vader te bidden 
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Bid voor de Ziel van Zaliger 

Johanna Susanna Gilbers 
C 

weduwe van 

Gerardus Johannes Veldkamp 
geboren te de Lutte 5 April 1854 
voorzien van de H.H. Sacramenten 
der stervenden overleden te Denekamp 
2 Maart 1927 en 7 Maart d .a.v. be-

_ gra'ven op het R K. kerkhof aldaar 
--- -

Een eerekroon zijn de hooge jaren 
die op de wegen der gerechtigheid 
gevonden worden. Spr. XVI : 31. 

Gedenk. o Heer, hoe ik voor U ge
wandeld. heb in waar.heid en met op
recht hart gedaan heb, wat U. wel-
behagelijk was. IV Kon. XX : 3 . 

Daarom, o Heer, handèl met mij 
volgens Uwen wil en gebied dat mijne 
ziel in vréde ontvangen worde ; want 
het is !Ilij betu te sterven dan te 
leven. Tob. III : 6 . 

Geliefde kinderen, ik beveel u aan 
God ! Leeft zoo, dat gij altijd bereid 
zijt te sterven, en vergeet mij niet in 
uwe gebeden. 

Mijn Jezus , barmhartigheid. 100 dagen afl. 

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl . 

Zoete Heer Jezus , geef haar de eeuwige rust . 
300 dagen afl. 

ONZE VADER. WEES GEGROET. 

H. Benneker., Koster , Denekamp. 


