
zi:,,: 1:::s~ ~; ~~:~·0;'ii 
op mijne kniccn voor uw 
Hnschijn neer, en bid en 
smeek U met de g rool1te 
\·urigheid 1le1 gemo;:ds, 
dat Gij le\'endige l{CVOC• 
lens ,·.1.n geloof, hoop en 
liefde, en een wan bt'· 
rouw o ,·er mijne LOndtn 
en den lttr ,·asten wil 
om dut te ,•erbcttren in 
mijn hart gelieve! te pren
ten, terwijl ik mtl een 
groote fenegenheid en 
droefheid de:J harten uwe 
vijfwondt'n bij mij zelven 
overwet>g en in den gc.:st 
aanschouw, dit voor oo
gen htbbende, wal rted~ 
dt proftd •Du•iQ over U, 
o goede Jezus, in mNm 
mond h:gde; Zij hf.bb.,,, 
mij1u, hm1rlen e11 •'Qf/tt:11 

doorboord: :.ij llebbe,: t1f 

mijflrt bumdert.n ,,ud,I. 
(P1. ,\'.Xl. 1'!. l ~.I 

Vollt al\111 voor de 
q,•erledenen als men bo
venstu.nd gebed na eerst 
ge,biecht en gttommuni
cterd te hebben ,·oor een 
kruisbe,dd bidt, mei bij
\'otging v11n ee11 ander 
gebtd tol intentie van 
Z. H. den Paus. 

{DecrUti•IIIIZ.f/. l'11u~ 
Piu, IX. 31 J11fi /S!iS.! 

Men voldoet un de 
l11tstc ,·oorwaarde ,·an l~I 
decreet door vijf Onze 
Vaders en vijf Wen-Ge
groeten of andere derft• 
lijke gebeden tot inltnlit 
v;1ndenH.Vadertebi,hlcn. 

MIJN JEZUS, 
BARMHARTIGHEID 

(IOO dagen aflaat) 

W . W, l-H . N o 1~ 



In Uw gebeden wordt aanbevolen 
de Ziel van 

HENDRIK GROOTHUIS 
weduwnaar van 

MARIA GEUKINK. 
Geboren 4 October 1875, na een lang
durig lijden, gesterkt door de Sacra
menten der Stervenden overleden te 
Losser 7 Juli 1937, en den 12den d.o.v. 
begraven op het R.K. Kerkhof te 

Lonneker. 

Meestal is de dood bitter en brengt 
pijnlijke slagen toe, doch hier is hij 
verschenen als een verlossende engel 
om een einde te maken aan een 
langdurig lijden. 

Met Christus ben ik aan het kruis 
gehecht, wetende, dat wie deelgenooten 
zijn van Zijn lijden, ook deel hebben 
aan Zijn vertroosting. Gal. 11, 19. 

Dat de Engelen U het paradijs 
binnenleiden : dat de martelaren U bij 
Uw komst ontvangen en u geleiden 
in de heilige stede Jeruzalem. Ont
vange u het koor der engelen en 
geniet de eeuwige rust. 

Hij ruste in vrede. 

H. P. VOS, R. K. Koster, Lonneker. 


