
Zie, o 1ocde en aller
zoetste JesUK, ik werp mij 
op mijne knief:n voor uw 
a■n.chijn neer, en bid en 
,m"k U md de a:rootstc 
vurtaheid des itemoeds, dat 
Oijlevendi1e1evoelen1v1n 
a:elool, hoop en liefde, en 
een waar berouw over mijne 
xondon en den i:eer v11ten 
wllomde.zetcvcrboterenln 
mijnhar11cllcvelteprentcn, 
lerwlJI Ik mei een grootc: 
aencaenheld ca droefheid 
dH harten uw• vijf wonden 
bij mij .elven overweea: en 
in den 11:ccat 11nsc:houw, 
dit voor ooa:en hebbende. 
wal reeds do profeet David 
pvcr U, o·a;ocde Jesus, in 

;,;:",,,j:;1:o~!~e ~f!J;~:~ 
doorboord: zi htblnn al 

m;ll, bet,n/s~'X:f/'~11,- IB,} 

Volle aflHI voor de 
O\crlcdcnen als men boven
staand 1ebcd na eerst ae.. 
biecht en a:ccommuniceerd 
te hebben voor een krult• 
beeld bid, mei bijvoeginit: 
van een ander 1cbcd tot 
htenlie van Z.H. den Paus 

(Dtcnel •on Z. H. Aws 
Pius IX, JJ Juli /8$8) 

Men voldoe! .. n de 
J,uletevoorw11rde van het 
decreet door vijf On:te Va
ders en vijf Wees Oee-roelen 
of andere dorgelijte gebe
den tot intentie van den 
H. Vader (e bidden. 



Bid voor de Ziel van Zaliger 

JOHANNES KAMPHUIS, 
gehoren te Lonneker den 28sten September 
1858, na voorzien te zijn van de HH. Sacra
menten der stervenden overleden te Lonneker 
den 17 Mei 1922 en den 2osten daaropvolgende 

begraven op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Hij was een oprecht en vroom man, vreesde God 

en week af van het kwaad . Job 1 : 1. 

Benauwdheden en pijnen overvielen mij, doch Ik 

heb den naam des Heeren aangeroepen. 

Hij heeft mij beproefd, gelijk het goud in het 

vuur beproefd wordt. Mijn voet wandelde op Zijne 

schreden, ik heb zijn weg gevolgd en ben er niet 

van afgeweke n. 

Waakt, want gij weet niet in welke ure uw Heer 

zal komen. Zalig echter de dienaar, welken de Heer, 

als Hij komt, wakende vindt. 

Bloedverwanten en vrienden, toont mij nog uwe 

liefde en vriendschap door uw voortdurend gebed 

voor mij tot God . 

Mijn Jezus, barmhartigheid. 

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 

Onze Vader. - Wees Gegroet. 

R. !.P. 

H. P. Vos, R.K. Koste r, Dorp Lonneker. 


