
0 GOEDE EN ALLERZOETSTE JESUS. cr~ ik b.ie m.i.i- knidn in Uwe legen• 
w0<>1dll!heici. il, bid en smeek U nw-t de ....,.,i.i-e •uri11~ van a,ijnen 11CW, d,., 11i1 
U 11ew,... ,d,111 in mijn hart te drukken. levend~ i,e•O<'lc- ,.,.n Geloof, Hoop en Liefde. 
een WM&r berouw o•er mïne zonden en cem,n cree r •••len w-1 om m"j Ie bete,en. terwïl 
,k rnel 11roote u11doe ning en droefheid bij mij u lvcn 0>'erweeg en in den 11ee• I aan
,d,ouw · uwe vijf wooden, bebbende voor oogcn be11icen de prolcel David reeds in uwen 
numd plaat6tc o,·e, U zelven. o a,:,ede Jesus : ~ ZIJ HEBBEN MIJNE HANDEN 
F, VOETL'I DOORBOORD EN AL MIJNE BEENDEREN GETELD. ~ 

(V.Jt~n afloot} n Jl8. 



Moge de Barmhartige God zich ontfermen over ■ijn 
dienaar 

Egbertus Bernardus Lenferink 
echtgenoot van 

Henrica Grondman 
Hij werd geboren te Mander 18 Oct. i s·95 
en is na gesterkt te zijn door ·d~ genade-

. middelen der H. Kerk. in de Heer over
leden 1 5 Oct. 1949 te Oldenzaal. Zijn 
lichaam wacht op de verrijzenis in_ de scha 
duw va~ het kru is op 't R.K. Kerkhof 

sinds 19 Oct. 1949. 

Gedachtig aan het woord des Heren : 
"Waakt en bidt, want gij kent d~g noch 
uur." was zijn gehe le leven · een voortdu
rende voorbereiding op een zalig sterven. 
Daarom is zijn dood kostbaar voor des 
Heren aanschijn, Zijn gebeden en goede 
werken volgen hem.· 

Mijn goede vrouw, dank voor uw liefde 
en g.oedheid, zoek uw steun bij God en 
in 't onderpand van onze liefde, waarmee 
de hemel ons zegende. 

Gij mijn fa milie en d ierbaren, bidtvoor 
mij . Voor Gods troon bid ik voor U om 
vo lharding in 't goede. 

U. Maria. Moeder van liefde, van smatt 
en barmhartigheid, - bid voor ons. 

· (300 d. aflaat ) 
1-lij ruste in vrede. 

Onze Vader Weesgegroet 

B. W. Oude Voshaar, koster, Öldenzanl 


