
Zie, o goede en aller
zoelste Jesus, ik wer.p mij 
op mijne kniet!n voor uw 
aanschijn neer,en bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemoeds, dat 
Gij levendige gevoelens van 
geloof, hoop en liefde, e11 
een.waarberouwovermijne 1 
zonden.endenzeervasten 
wilomdezeteverbeterenin 
mijnharlgelicvetteprenlen, 
terwijl ik met een groote 
genegenheid en ._droefheid 
des harten uwe v11fwonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dit voor oog-en hebbende, 
wat -reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus, in 
uwen mo11d legd e : Zij heb
ben mflne handen en voeun 
doorboord; zij //ebben al 
m{ine beenderen f!~le/d. 

(Ps. XXI, 17, !8.J 
Volle :iflaat voor de 

overledenen als men boven• 
staand gebed na eerst ge
biecht en gecommuniceerd 
tehebbenvoore'en kruis
beeld bid, met bijvoeging 
van een ander gebed tot 
intentie van Z.H. den Paus. 

(Decreet van Z. H . Paus 
Pifls IX, .JI Juli !858.) 

Men voldoet aan de 
Jaats1e voorwaarde va11 het • 
decreet door vijf Onze Va 
def sen vijf Wecs Oegroc1.en 
of andere dergelijke geb-e
den tot intentie van den 
H Vader te. biÖden. 
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<;,-edenk in Uwe godvruchtige gebeden de 

Ziel van Zaliger 

Johannes Fredericus Goorhuis 
weduwnaar van 

Geertruida Heuvels, 
geb.oren te Denekamp 21 Juli 1843. na het ont

vangen der H.H. Sacramenten der Stervenden, 

overleden te Denekamp 24 Juni 1930 en begrave~ 

aldaar op 't R. K. Kerkhof 27 Juni, 

lp --geloof, hoop en liefde God te dienen is 
het leve_n ~an den waren Christen en de voor-

bereiding tot eE"n gelukkige eeuwigheid, 

]n vertrouwvo] opzien naar BÖve 

overledent:, werkend zoolang het cbf den 
strijd des ·levens gestreden, totdat hij H t 

hoofd neerlegde en godvruchtig stierf. ~ 
Zoo wordt dit leven in de eeuwigheid opgeno-

men en bekroo.DC!l met een gloriekrans van on ver, 

welkbare schoonh~id en glans. 

Dierbare familie ç:n vrie?-den. dankt ~ d voor 

Zijn~ g?edheid: en gedenkt mijner in Uw gebed. 

ONZE VADER ...: 'WEE-S GEGROET 

Dat hij ruste in vrede. Amen. 

~ H. ~enneker, koster, Denekamp, , ' 


