
Gebed 
met vollen aflaat. 

Zie, o goede en aller• 
zoelste Jesus, ik werp mij 
op mijne knicen \'00r uw 
aanschijn, t'n bid en smeek 
U ruet de grootste \•urighcid 
des gcmocds dal Gij le,·en• 
dite a;c:voelens \'an geloof, 
hoop en liefde. cn e-e11 waar 
bcrou w over mijne ni!sslagen 
en den \'asten wil om ze te 
ve roeteren, i n mijr, hart ge• 
lievet re pre 111en : 1erwiil ik 
met gr(lo\e ao.ndoenini; en 
droefheid de! harten uwe \•ijr 
Wonden bij mij zelven O\'Cf• 
weeg en in den geest aan
~hou N, ,·oor ()Ogen heb
bende, wat de Proleet l)a\·id 
r.:eds U, o goede Jes11s. over 
U ze!,·er in den mond legde: 
~ZiJ lub/u11 mijr1t hond1'11 e,1 
VUtlttl doorboord; ûj htbben 
al 1:1iJn1t buntJ.tren grte/d~. 

roe,·oegeliJk aan de zie
len in hel Varevuur, ver• 
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gebkchten1ecommuniceer'd 
t l!: hebben, ,•oer een afbeeld• 
:se\ van den gckruis!aden .Ie• 
sus, godvruchtig zullen leze11, 
mits men nog eenige,1 tijd 
bidde 1ot Îlllt'ntio van den 
Paus \'3.'l ltome. Hieraan vol
doe, rne1, w:.r.nneer me11 vijf• 
maal het Onie Vad,:r en 
IVus gearott b idt. 

ffl;ij10lezus, bnrmliarti9]1eid. ~ 
1
., (~u,•v'll 
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Bid voor de Ziel van Zaliger 

DEN ZEEREERW. BEER 

Johannes Henricus Henariks, 
geb. te Albergen ll Juni 1841, 

Priester gewijd 10 Augustus 1869. 
Ka Kapelaan gewoost t'3 zijn te Haaksbergen, Lounoker1 

Vaassen, Borne, Eibergou, word hij benoemd iot 
Pas toor te Vriezon'Voen en 2!2 Febr. 1800 tot 

l>astoor- te Borne, alwaar bij voorzien v1u1 
do H.i_L Sacrament_enovorleed 7 :i\l &art 

l ~ló qn den 11:ilen d.a.v. werd 
begra-ien op,bot R . K. Kerkhof 

aldaar. 

De dood is beter dan een bitter leven ; 
en de eeuwige rust beter dan Pen voort
durende ziekelijkheid. Eccles. XXX: 17. 
De ijver van uw buis beeft mij verteerd. 

Ps. LXVII: 10. 
Weest uwe voorgangers gedachtig, die 

tot u het woord Gods gesproken hebben. 
Hebr. XIII : 7. 

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 
(300 d. afl.) 

R. I. P. 

R. K. Boekhandel, G. W. ten Tusscber, Borne 


