
Zit, o goede en aller• 
zoetste Jesus, ik werp n1lj 
op mijne knid!n voor uw 
aanschijn neer.en bid en 
smeek U met de groolste 
vurigheid des &tmoeds, da! 
Gij levendige gevoelens van 
geloof, hoop en liefde, en 
een waar berouw over mijne 
zonden on don zeer vasten 
wl1omdezoteverbeterenin 
mljnhnrtge11evetteprenten, 
terwijl ik met een a roote 
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blj mij ic!ven overwee& en 
in den geest aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wut reeds de rrofeol David 
over U, o goede Jesus, in 
UWC/1 mond \egde : Zü htb
bt11 mûne ha11dtn tfl voettrz 
doorboof(I ,- #j htbbt11 al 
mij11t bttnderm f{.tttld. 

(Ps. XXI, 17, 18.) 
Volle af111al voor de 

overledenen als men boven• 
s taand gebed na eerst ge
biecht en gec:ommunlc:eerd 
to hebben \'oor een kruis• 
beeld bid, met bij\'oeging 
van een ander a:ebed tot 
intenlic van Z.H. den Paus. 

(Decreet va11 Z. H. Paus 
A'us IX, JJ /11/i 18.J8.} 

Men voldoet aan de 
laatsle voorwaarde van het 
decreet door vijl Onze Va
ders en vijf Wees Oe~roctcn 
of andere der~elijke gebt• 
den tot intentie van den 
11. Vader te bidden. 

M.~.'s·S-. 
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Bia' :voor de Ziel van Zaliger 

JOHANNES HENOELMAN, 
weduwnaar van 

GEZINA WIGGER, 
geboren te Losser 12 Oct. 1838, overleden, 

voorzien van de H.H. SacramPnten der 
stervenden, te Overdinkel 11 Aug. 1917 
en den 14den d.a.v. op het R.K. Kerkhof 

aldaar begraven. 

Een eerekroon zijn de hooge jaren voor 
hen, die op de wegen der gerechtigheid ge-
vonden worden. Prov. 16. 31. 

Deze is onze roem: de getuigenis van het 
geweten, d_at· wij in eenvoudigheid met Gods 
genade in deze wereld verkeerd hebben. 
·· ' II Tob. 1. 12. 

Kome, o Heer, uwe barmhartigheid over hem 
gelijk hij zijne hoop gesteld heeft op U. , 

Ps. 39. 5. 
Mijne dierbare kinderen en kleinkinderen, 

mijne liefde tot U sterft niet; iK zal U in den 
hemel beminnen, gelijk ik U op aarde heb 
liefgehad. S Berchm. 

Mijn Jezus barmhartigheid. 
(300 dagen aflaat). 

5 Onze Vaders. - 5 Wees gegroet. 
Hij ruste in vrede. Amen. 

TYP. J. VERHAAG, OLDENZAAL. 


