
met vollen aflaat. 
Zie, o goede en aller: 

zoetste Jesus, ik wer,p mh 
op mijne knieën voor uw 
aanschijn neer.en bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemocds, dat 
Gij levendigegevoe!ensvan 
geloof, hoop en liefde, en 
eenwaarberouwovermijne 
zonden en den zeer vasten 
wilomdezeteverbeterenin 
mijuhartgelicvetleprenten, 
terwijl ik met een grootc 
genegenheid en droefheid 
des harlen uwe vijf wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dit voor oogen hellbehde, 
wat reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus, in 
uwe11 mond legde; Zij /ub
btn miJne hcndrn en voete11 
doorb0prd; zij hebbt11 al 

mijne bu;'!fte;f;,f/'~'r /H.) 
Volle aflaat voor de 

overledenen als men boven• 
staand gebed na eerst ge
biecht en gecomrnunlceerd 
te hebben voor een kruis
beeld bid, met bijvoeging 
van een ander gebed tot 
intentie van Z.H. den Paus. 

{Dtcreet van Z. H. Paus 
Pius IX, 31 juli 1868.) 

Men voldoet a:in de 
laatste voorwaarde van het 
decreet door vlH Onze Va
ders en vijf Wees Gegroeten 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
H, Vader te bidden. 



In uwe godvruchtige gebeden wordt 
aanbevolen de ziel van zaliger 

JAN HENDRIK LEENK 
weduwnaar van 

Johanna Hart,irerink 
geboren te Neede 27 Nov. 1857. Ge
sterkt door de H. H. Sacramenten 
der Stervenden, overleden te Weg
dam 23 AprH1939 en begraven den 

26 d.a.v. op het R.K. Kerkhof 
aldaar. 

H~i was vr'.lom en godsdienstig en 
daarom was h~i in staat om het 
kruis van lichameHik hiden tot in 
hoog-en ouderdom met geduld en 
overgeving aan Gods wil te dr'agen. 
Nu zal h~i het loon ontvangen, wat 
God den rechtvaardigen heeft be
loofd "Verheugt u en juicht, want uw 
loon zal groot z~in in den hemel." 

Dierbare huisgenooten en familie, 
gedenkt m~iner in uwe gebeden met 
dezelfde liefde en zorg, waarmede 
g~i mijn aardsche leven hebt ver
kwikt' !'in verzorgd. 

GEBED. 
W~i bidden U, .o God! verleen aan 

uw dienaar J'.)hannes vergiffenis van 
zonden en zwakheden en laat hem 
deel hebben in het geluk uwer uit
verkorenen. Amen. 

Zoete Heer J ezus, geef hem de 
eeuwige rust. (300 d. afl.) 

Zoet Hart van Maria, wees. m~in heil 
( 300 d. afl. ) 


