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Zie, o roede on aller-

1 ste Jcsus, Ik werp mij 
op tnlfnc knlcen vooJ" uw 
aanschijn neer, on bid en 
smook U met de eroGtstc 
vurie;hcid des r emocds, dat 
Oij levendl&e 1evodlens van 
geloof. hcop en liefde, en 
cpn waar berouw over mijne 
:zonden on den zeer vasten 
wil om deze Ic verbeteren In 
mijn hart eellevct te prenten, 
terwijl ik niet een a:roote 

~::h1;~!~1~w!0

vi1f '!~~hd~~ l 
bij mij zel\'cn overweca: en 
in den reest aanschouw, 
dit voor ooa-en hebbendo, 
wat reeds de profeet David 
over U, o eoede J"us, in 
u111en mond legde: Zf /ub
be11 m(/ne lulnd.en en voeten 
doorboord; zj hebbM al 

m;jne be"t:,rx)ft~lt IB.) 
' Volle aflaat voor de 
O\'trledencn als men boven
staand a:cbcd na ecl'3t ,:e
biccht on 1ccommuniccerd 
te hebben voor een kruis
beeld bid, met bijvoeging 
van tttl ander cebcd tot 
intenlic van Z. H. den Pau11. 

{D~c,u1 van Z. H. Aws 
Pi:us IX, 31 juU 1856,) 

Men voldoet aan de 
luiste voorwaarde van hel 
decreet door vijl Onze Va
ders en vijf Wees Oea:rocten 
of andere dergelijke a:ebe
den tot inlentie van den 
H. Vader te bidden. 



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

THEODORUS VAN DER HARST, 
Weduwnaar van 

WILIIELMINA ENZING, 
geboren te Steenwijkerwold 28 Mei 1848, 

overleden, voorzien van de H.H. Sacramen• 
ten 10 October 1922 te Steggerda, 

en 14 October daaropvolgende begraven op 
het R. K. kerkhof aldaar. 

Dit is onze roem dat wij in eenvoudigheid 
des harten en oprechtheid Gods en niet in 
aardsche wijsheid, doch in Gods genade in 
deze wereld verkeerd hebben. II Cor. I, 12 

Zoo lang zijn krachten het toelieten heeft 
hij door vlijtige arbeid Gods wil volbracht 
en de zijnen verzorgd. Ps. 103, 23 

Gij, mijne kinderen, bewaart mijne verma
ningen in Uw hart. Bemint elkander met 
oprechte liefde, dient God getrouw alle dagen 
Uws levens, totdat wij elkander in den hemel 
wederzien. 

GEBED. 
Wij bidden U, o God, verleen aan Uwen 

dienaar TH!,ODORUS vergiffenis- van zijn 
zonden en laat hem deel hebben in het ge
luk Uwer uitverkorenen. Dil smeeken wij U 
door Jesus Christus onzen Heer. Amen. 


