
Zie, o goede en aller• 
" zoetste Jcsus, ik werp mij 

op mijne knictn voor uw 
aanschijn neer, en bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemoeds, dat 
Oij levendige gevoelens van 
~eloof, hoop en liefde, en 
een waar berouw over mijne 
zonden en den zeer vasten 
wil om deze te verbeteren in 
mijn hart gelieve! te prenten, 
terwijl ik met een groote 
genegenheid en droefheid 
des harten uwe vijf wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus, in 
uwen mond legde : Zij heb• 
beu mÎJ11e handen en poeten 
doorboord; zij hebbM al 

mijne bee;t:rx>ft~':.· 18,) 
Volle aflaat voor de 

overledenen als men boven• 
staand gebed na ' eerst ge• 
biecht en gecommuniceerd 
te faebben voor een kruis• 
beeld bid, met bijvoeging 
van een ander eebcd tot 
intentie van Z~ 11. den Paus. 
· (Decreet van Z. H. Pous 

Pius IX, JJ Juli /858.) 
Men voldoet aan de 

laatste voorwaarde van het 
decreet door vijf Onze Va. 
ders en vijf Wees Gegroeten 
of andere dergelijke gebe• 
den tot intentie van den 
H. Vader te bidden . 



Bid voor de Ziel van Zaliger 

GEERTRUIDA KAMPHUIS, 
Echtgenoote van 

HERMANUS KRISTEN, 
geboren te de Lutte 21 A. ug. 1873 en na het 

ontvangen der H. H. Sacramenten der 
Stervenden, aldaar overleden den 

10 Sept. 1918 en den 13 d.a.v. begra-
ven op het R. K. Kerkhof aldaar. 

Ik ben zieli: geworden en er was niemand 
die mij helpen kon. Ik riep tot den Heer en 
Bij heeft mij uit mijne benauwdheden gered. 

Nederig en zedig in alle gedragingen had 
zij alleen haar roem gesteld in getrouwe 
plichtsbetrachting als echtgenoote en moeder. 

Dierb11re Echtgenoot en Kinderen, ik 
verlaat deze wereld, alwaar ik vePl geleden 
heb Vergeet mij niEit in uwe gebeden en H. 
Communiën. Blijft io iefde onder elkander 
vereenigd en leeft z66 dat gij den dood 
nooit behot,ft te vreezen op welk tijdstip hij 
u ook verrasse Vaartwel, wij zullen elkander 
spoedig wederzien. 

Allerliefäte kinderen, blijft immer braaf 
en gehoorzaam en bidt dagelijks voor uwe 
lieve moeder. 

Jezus, Maria en Jozef, laat mijn ziel na 
mijn dood bij U in vrede rusten 

Onze Vader. - Wees Gegroet. 
Zij ruste in vrede. 

Oldenz. Electr. Drukkerij J. VER8 A.A.G 


