
Ogoede en, allerweJSteJesus, 
XM.ikbuig mfjnc kni.eën in wve 
te{ftnl(J()(lrdighei,d, ik bid en ik smeek u met 
degroots(e vurig-heid, van mij nm _(feest 
dat!JY·ugeroaardigt in-mijn hart te 
drukke,~ koen.de qeooelens van geWof, 
hoop en lief de, een maar berouw over 
mij~ xtJnden,en,, eenea x-eer vasten, 
mi,/ oan,, mj/ te beteren, ter!f!i;l ik met 
groote aandoerdtzgendroe/lu:id bljirtfj 
ulve11 ODenoeeg en, in, den, qeest aan 
-schoum uwe uijfroonden,., hebbende 
-oooroq;cn hetgeen de profutl)avid, 
eertijds van u.o goede.Jesus,uitspmk. 

Zij hebben n1ijne handen en voeten door 
boord•enal mijhe beenderen geteld. 

PsZXJ 17. 18. 
Volten af la.at, toeooegel!)k aan de 

overledenen, mits te biechten,, tr:, conl-• 
municeeren, Jut bovenstaande .rrebed 
voor een knlisbeeld, · te lezen" en 
daarenbooen eenige t!fd /.e bidden 
ootqens het inxicht van den Paus 
tJIJ,nfiorne. 

Deeret de s.sP1e lX , 
31 Juillet 1868 



t 
Bid voor de :z.iel van Zaliger 

Gerardus Hendrikus Grondman, 
Weduwnaar van 

JOHANNA GEZ!NA LOHUIS. 
Geboren te Losser 19 Me.i 1871, overleden te Zuid 
Berghuizen l 8 Mei 1934, na meermalen gesterkt te 
zijn door de H. Sacramenten, en begraven 23 Mei 1934 

op het R.K. Kerkhof van Oldenzaal. 

God heeft hem geheiligd in zijn geloof en zijn 
zachtmoedigheid. Eccli. '15. i. 

Rust zal de Heer u geven voor irnme:r en uw ziel 
zal Hij vervullen met lichtglans. Is. 58. 1 I. 

En nu Heer, doe met mij naar uw wil, en gebied, 
dat mijn ziel in vrede warde opgenomen. want het is 
mii dienstiger te sterven dan te leven, Tob. 3. 6. 

Het is een troost voor den stervende, kinderen te 
hebben. De kinderen die achterblijven lenigen de smart 
van ben die gestorven :zijn. ~- Joh. Chrys. 

Lieve kinderen, ik dank u hartelijk voor uw goede 
zorgen in mijn ziekte. Zie ik sterf, maar God zal met 
u zijn, Ik ste1f, maar mijn liefde voor u sterft niet. 
Met uw moeder in den Hemel zal ik bidden voor u, 
dat gij elkander bemint. 

1' Laat ons bidden. 

Bevrijd o Heer, de ziel van uw dienaar Gerardus. 
van alle banden der zonde, ç,pdat hij in de glorie 
der verrijzenis onder uwe heiJigen en uitverkorenen 
herleve. Door Christus onztn Heer, Amen. 

H. Koersbuis, Oldenz~al. 


