
Gebed 
met vo11en aflaat 

7.it, o l,!,:OCde en -11\er
.:ocblc .tesus, ik werp mlj 
up mijne knietn \'Oor m•· 
a 1•1:-dujn, en bid en smeek 
lJ met de groo1,:1c vuri~heid 
de~ gemoed~ dat Gij !e\'CTI• 
dil,!t ~c,•oekns van geloof, 
hoop en liefde. e 11 ee n waar 
herouwover mijne miss!aizen 
en den ,áste11 \\il om ze te 
verbeteren, in mijn hart ge• 
lieve• 1e prenten: terwijl ik 
niet woole :aandoening en 
droefhciddeshartc11 uwe vij f 
Wonden bij mij zelvcu 01 er· 
WCt'j! Cll m den J!:CCSI :ian
schouw. 1•oor nogcn heb
bende wat de l'rofce1 \)avid 
reed,: ll. o gvede .lcsu:.. over 
U :i:cl ,·cn m dc11 111ond legde: 
.. Zij hcbbrfl 1111J11r l11111dl'n rr, 
l'IUUII dourhoard: zij lub/Jrn 
111 m!J,-ir brendl'Ufl geteld'". 

roevocgclijk aan de zie
len in liet Vagen1ur, ver
,1tmu.l door Z H . Paus-Pius 
Vil. un a !le11, d ie het. na 
g <:biechl en .11;ecmnm u niceerd 
ie hebben, voor eer1 afheeld-

!~~~;;l;~c,1~~~~:~\~~1:1z~:1~ 
mits men nog eenigen tijd 
bidde tot intentie \'an den 
Paus v:rn Rome. Hieraan vol
doet ruen. waunc.-er mi!n vijf
m;ul het Onz.- l'mlrr en 
Il 'rr$ grgroet bi Ut 



In uwe godvruchtige gebeden wordt · ,um
bevolen de Ziel vim Záliger • 

Johann Heinrich Heilen, 
echtgenoot van 

llaria Elisabeth Berning, 
eerdet· VA.Il 

Ch~istina Stlrken, 
geboren 4 September 1844. nit het ontvangen 
der H. Si\crn.menten ovel'leden den 13 Mei 
1913 en op het R. K. Kerkhof te OldenZflál 

begmvon den 16 d.><.v, 

Zálig zUn de doorlen. die i11 den Heer 
sterven. Van nn af zegt de Heest. zullen zij 
rusten vA.n hunnen arbeid, wttnt hun11B wer-
ken volgen h&n. Apoc. XIV. 

Roem niet op den dag vxn morgen, wtt-nt 
gij weet niet of die dng voor U kOOOt'll zal. 
Wees dus immer bereid. witnt de <lood zal 
komen op het uur, dat gi,i er 't minst 
RRn denkt. 

Dierbare ecbtgenoote en kin<leren, omdH.t 
ik heenga heeft de droefheid uwe hRrton 
overmeestord, wees echter niet herlroerd. 
gelijk zij, die geene hoop hebb .... n. Vertrouwt 
op God, werpt uwe zorgen op Elem, Hij zal 
U ondersteunen. Dient <iod getrouw en hli,ift 
zoo leven, dRt gij den dood niet behoeft to 
vreezen. Vnartwel, wi,i hopen elkander in 
den Hemel weer te zien. 

Genadige .Jezus, geef hem de eeuwige rust. 

Zoet Hart vnn MRria, wees mijn heil! 
(300 d 1<gen aflaat). 

Stoomdruk !;'. Bft.nning - Oldenzaál, 


