
AANSCHOUW, DEZE VOORlEGCENDE 
woofloEN voo" ooITTN HEBsüót, 
DIE DE H. KONINC. --6:A.V.\0 REE OS 
VAN U,O cornr:iE'sus VOORSPELDE 

,Zg· tîebben mijne handen 
ën voeten doorboord 1 en zy 
hebben al m~ne beenderen 
~eteld: Ps.XXl.17.18 

Volle aflaat voor de over 
ledenen ah men_hoven5taan.J 
gel:ied ne voor~f ~eb:iec"ht en 
gecommuni.ceer~ ~e ~ebben. 
-.,oor een Kr:u:isheeld h1d.t,:met-

~~;:!i:~ev:~:i~H~t;pJ~!.ed 
(on:urr unZHP,·w .. /.t.Jf.1,,/:ÏISJ,rJ 

Men Told.oet tian de laats te voo,· 
"W,u-rdti v11:n he~ Decre et door vyf 
Oruc Y.11.clets en vijfWees Gegro ete" 
of' anà.n:e de-rgel-ijke '5ebcd.e1,, tot 
intentie vain d.enHVi!der.lE bidden. 



Bt'd voor de Zt'el van Zalt'ger 
GERHARDUS GORKINK, 

echtgenoote van 

Johanna Harpers, 
overleden te Haaksbergen den 12 Septe,'nber 1909 

in den ouderdom van 76 jaren en den 16en 
daaraanvolgende begraven op het R. K. 

Kerkhof aldaar. 

Zie de Heer beeft mij geroepen, ik ga in de volheid 
mijner jaren u voor naar de poorten des grafs. Ik 
heb ellendige maanden gehad en droevige nachten 
ge teld; waarom was mijne smart langdurig en 
m\jr'le kwaal ongeneeslijk. Omdat Gij o Heer hebt 
gehandeld volgens Uwen Wil, daarom heb ik met 
geduld al het lijden verdragen en ben met het 
volst~ vertrouwen op den Heer gestorven. Mijne 
echtgenoote, als gij treurt over mij, troost u dan met 
het woord der H . Schrift: God is getrouw, werp 
uwe zorgen op Hem, Hij laat niet toe dat iemand 
hoven zijne krachten beproefd worde. Vergeet mij 
niet, maar bid voor de rust mijner ziel. 

Dierbare kinderen bidt allen voor mij, bemint 
elkander zoo ik u bemind heb en eert uwe moeder 
al de dagen u ws levens, dan zult gij zeker eenmaal 
met mij in den hemel vereenigd worden. 

Dierbare kleinkinderen vergeet mij niet in Uwe 
gebeden als gij tet de jaren van verstand zult ge-

komen zijn. Bloedverwanten en bekenden .ko. m·tf. mij door Uwe gebetlen te hulp, opdat mijne ziel 
weldra in vrede ruste. 

O zoete .Tesus, wees mij niet een Rechter m3ar !: 
een Zaligmaker. . , .,r .. '/~1 

,; 

Zoet Hart van J esus wees mijn heil ! · :: ' ". -(} 

ÜNZE VADEF. - WEES ornRoE'r. 

J . H. Slotman, Haaksbergen. 


