
Zie, o goc~e en aller
zoetste Jcsus, 1k wer.p mij 
op m\Juc kniefn voor uw 
aanschijn ncer,en bi'1 en 
~mock U 1net de grootste 
vurigheid des gemoeds, dat 
Gijlcvendigegevoclens,•an 
geloof, hoop en liefde, en 
eenwaarhcrouwovermijne 
zcindcnendcnzcervaslcn 
·wilomdcze1e,·erbetercnin 
mijnhart1t;elievellcprenten, 
terwijl ik, met een grootc 
genegenheid en droefheid 
du har1cn uwe vijf wonden 
bij mij zelven overwcegcil 
in den geest aanschouw, 

~~I ~~~~s 0d!~~ore~~bMird 
over U, o goede Jesus, u1 
uwen mond lei:dc: Zij lteb• 
ben miJ11r /!(Inden e11 voeten 
doorfxJord: zij hebben af 

mijnt bu;/t~'½_;f[~'t 18.) 
Volle aflaat voor de 

o,·erJedencn als men bo~en
s l:laud gebed na~ eerst ge
biecht en gecommuniceerd· 
te hebben voor een kruis
beeld bid, met bijvoeging 
van eeu ander e:ebed tot 
intentie van Z.H. den Paus. 

(DUrtf/ 1•an Z. H. Paus 
Pi11s IX, 31 /11/i !8S8.) 

Men voldoet aan de 
laats1e voorwaarde van het 
decreet door vijf Onze Va
ders en vijl Wees Gegroeten 
of andere dergelijke gebe
den !Ot Intentie van den 
Il Vader te bidden. 

E. s .w. No. 4&. 



Bid voor de Ziel van Zaliger 

HERMANUS J APINK, 
weduwnaar van 

WILHELMINA BElMER. 

Geboren te Lonneker 6 November 1853 en 
aldaar overleden 17 November 1932. na 
tijdig voorzien te zijn van de laatste 

H.H. Sacramenten. 

Onze levensloop sluit gewoonlijk met de 
zeventig jaren af, voor hen die sterk zijn met 
de tachtig. Wat daarboven gaat, is Jast en 
smart, want dan treedt de verzwakking in. 

Ps. 139, 10. 
\ Nu laat Gij Uw dienaar heengaan in 

vl-1ede, volgens uw woord. Le. 2, · 29. 
Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn 

loopbaan afgelegd, het geloof bewaard; 
th~ns is mij de kroon der gerechtigheid 
toegedacht. 2 Firn. 4, 7, 8. 

Mijne kinderen, bemint elkander , met 
broederlijke liefde, (Prom, 12. 10.) en blijft mij 
gedenken in uwe gebeden. 

0, Jezus, zachtmoedig en nederig van 
harte, ·maak mijn hart gelijkvormig aan 
het Uwe. Afl. 300 d. 

Onze Vader. Wees gegroet. 

H. P. Vos, kosfer, Lonneker. 


