
, ii> ik h4ig 11j,ij 
hetd ; ik bHi eu tk 
righeid van nijrne1 
u gewaatdig~t in 
dn1kke11 levend. 

an geloof·, hooPï:•n 
, fde,een WtÏi-ll'beroit 
er mijne- zonden et1 

11en ,::eer vasten wd 
n utij te 'hete1·e1t 

vij l ik 1net Q:i.•c,p te 
1doeniuO en ch:::,efhel 

nlj zelvel1() overweeg e 
en geest ao.nschouw u.w 

f wonden, hebbende voo 
~et.1. hetgene de ptofee 
videe1.·ttjcis VcH\ Ü., o 

ede Jesus uit spt"k ' Z1, 
ebhen 11'1 ij1H: .!1et.11d.en et 
eloll - doorboo rd en al 
ijne l,ee11clez·e11 geteld . 

• .Ps. XX! 1'118 
," <lElaa ~, toevnegeli:jk~i:l..11 

de overLectenell, mits te brecht,t,, 
tecon,1n1,111.~ceeren het bove\1ste1.d.nde 
ie bed voor eet, krnisbccld te lezea. 
en cic\cweriboven eenlge1,·tyd tèbi.dtlen 
volgens het inzicht VclH clei.1 Pcl~.s 
Vdt1Ro1ne. 

ect·ot de ss P ie IX 31Jui1let 1868. 



BID VOOR D.E ZIEL VAN ZALIGER 

JOHANNA IIENRICA ANTONIA KELLERHUIS, 
lid der Congregatie der allerheiligste Maagd 

en Moedei· Gods JJ[aria. 
geboren den 4den Jnli 1851, met volle overgeving aan 
Gods IL Wil en meermalen voorzien met de H. Sacra

menten der stervenden, overleden den 2 Juli 1876 
en den 5den daaropvolgende be!Jraven op het R. 

K. Kerkhof aldaar. 

Ik heb de goddeloosheid gehaat.- ik verfoeide 
dezelve, maar Uwe wet o Heer, heb ik bemind. 

Ps. CXVII. 163. 
Op U, o God, en na U op Maria, stelde ik ui 

mijn vertrouwen en al mijne hoop. S. Bern, 
En allcu weenden en wceklaagdc:n over haar ; 

Doch Jesns sprak: weent niet, : het doehterken 
is niet dood, maar slaapt. Luc, VIII. 5J. Ik 
zal haar opwekken ten jongsten dage. Joan. VJ. 55 . 
Na een korten tijd zult gij mij wederzien - en 
ik zal u wederzien, Jonn XVI - en wij zullen 
tezamen onze lofzangen zingen .... in het huis des 
Heeren. Ps. XXXIX. 20. 

1 ntusschcn, geliefde Ouders, Broeders en Zusters 
die mij o'p de wereld zoo dierbaar waart, weent 
niet zoozee1· over 1nij1 omdat de tijd mijner ontbin
cling zoo vroegtijdig is aangebroken; dient God 
slechts getrouw en wij zullen elkander weclerzien 
én de vtc11gde des hemels en gernc scheiding z~l 
er voor ons meer zijn in eeuwigheid. 

Dat zü ruste in vrede. 
ONZE VADER - WEES GEGROET. 

Oldenzaal, 1•'. Bannin:(, 


