
0 GOEDE EN AL
LERZOETSTE JESUS, 

zie ik buig mijne knieën 
in uwe·tegenwoordigheid1 
ik bid en ik smeek u met 
de grootete vurigh.eid van 
mijnen geest. dat gij u ge
waarcligtin mi,in hart te 
drukken. levendige ge
voelen;; van geloof~ hoop 
en liefde, een waa.r i>e
rouw over mijne zonden =·•---•- en eenen zeer vasten wil om mij te beteren, terwijl 
ik met groote aandoening 
en d.roefheid bij mij zel
ven overweeg en in den 
geest flanschouw uwe vijf 
wonden, hebbende ·voor 
oogen hetgeen de profeet 
David eertijds van u o 
goedê Jesus zeide: Zij 
hebben mijne banden en 
voeten doorboord en al 
miine beenderen geteld , 

Ps. XXI. 17. 18. 
Vollen aflaat toevoegelifk 
aan de overledenen tnits 
te biechten, te com•
muuiceeren, het boven
stande gebe,} vooreen 
kruisheeld te lezen, en te 
bidden vo]gens liet in~ 
zicht van· den Paus van 
Rome. 
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Johanna Hazewinkel, 
weduwe van 

GERRI'f JAN ÜUDE MoNNINK, 
geboren Ie Losser 10 Sept. 1829 en na voorzien te 

z\Jn van de H.H. Sacramenten der stervenden 
overleden 16 Febr. 1901 en den 19 daarop

volgende begraven op het R . K. Kerkhof 
te Oldenzaal. 

De zoetste vertroosting, die men in het graf mede
neemt is de getuigenis dat men eene onberispelijke 
echtgenoote, eene oprechte en standvasti6e vriendin, 
eene teedere en liefdevolle moeder geweest is, en 
aar, de kinderer, degelijke beginselen en christelijke 
deugden tot erfenis achterlaat. H. Fr. v. S. 

Gij weet, hoe ik bij u den ganschen t(id geweest 
ben, den Heer dienende met alle ootmoedigheid en 
O!lder tranen en beproevin~en . Hand. XX. 

V.'eest nie t bedroefd ·gelijk zij, die geene hoop heb-
ben. Ik zal u wederzien . Jo. XVI. 

M\in Jesus l:larmhartlghetd. (100 dagen aflaat,) 
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