
Ogoede m a/krzcebte /,sus 
xuikbmgmynekniein m urot 
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deurootsteour,g-Mtd-vw1,m!)nen. geest, 
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ho_op m l<tfde, een ,uarrr ~erow/J ouer 
r nrqne xorukn, en, etnttn uer vasten" 

,oil, vcm, rruj te beteren, trnui;l ik met 
!f'OOte a(Jltdoeoul/lendruc/11.gd bif,4' 

z:ct:::/1!':/:Jr°:o!id~: i:bb~,~;:-
TlfJOr oog-en hetgeen de profeet ]}trlJid, 
eern;d.s oa:n. u ,o goed.eJesus,w:tspnilc 

1 7.ij heb Oen mijne ha.ndctt en voelen door. 
.boord enal nu1ne beend;r;xJY~f JIJ 

Volten. af/at$&, toeuoegdjjk aun dr-
ooerledenen mits t.e hUchten-, te, com , 
-1-mvuceercn, liet boueti,,Staa:nde gibed 
ooor een kruisbeeld, te leu n,, , en, 
daam,booen eenige tijd ~ bidden 
volgens h.et in':ticht oa:n. den Paus 
van Rome. 

Deeret de s .s.Pie lX, 
31 Juill et 1868 
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Bid voor de Ziel van Zalz 

Johanna Maria Griftenhu 
weduwe van l 

REINERUS HALMAN, 
gebo ren den 31 Aug. 18.!3 en voorzien van, 

H.H. Sacramenten der stervenden over- , 
leden in den gezegenden ouderdom van \ 

78 jaar den 26 April 1920 en den 
30 April d.a.v. beg-raven op het 

R. K. kerkhof te Glanerbrug. 

Een ce rckroon zijn de hoogc jaren die op 
de Yregcn der gerechtigheid gcYonclcn worden. 

Spreuk XVT, 16. 
De rest van haar leven bracht zij in blijd

schap door en scheidde eindelijk in vrede, 
voorzie n Yan vele v ruchten de r vrcczc Gods. 

Tob. XIV, 4. 
Deze dood is geen dood 1 1naar cene veran

dering van woonplaats, van eene slechtere 
tot eene betere. Joh. Chrys. 

Welaan, 1nijnc kinderen, luistert naar uwe 
n1ocdcr: dient den Heer 1net oprechtheid en 
zoekt te doen wat [Tem behagelijk is . . 

Tobias XIV, 10. 
Zij was Uw kind o Maria, toon dat Gij hare 

Moeder zijt. H. Ephrem. 

Zoet Hart van Jesus, wees mijn toevlucht! 

ONZE VADER - WEES GEGROET. 

Zij ruste in vrede. 


