
tie. o goc·de on aller
zoetste Jesus. ik werp mij 
op mijne knieën voor uw 
aanschijn neer• e n bid en 
sr.ioek U met de grootste 
vurigheid des gemocds, dat 
Oij levendige gevoelens van 
geloof, . hoop en liefde, en 
een wa..i.r berouw over mijne 
,:ondcn en den zeer vasten 
wil om deze te vtsrbeteren in 
mijn hart gelievet te prenten. 
terwijl ik met een groote 
genegenheid en droefheid 
des harten uwe vijf wonden 
bij mij zelven overweeg en 
iti den geest .aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet Davj d 
over U, o goede Jesus, in 
uwen mond legde : Zij heb
ben miJne handen en voeten 
doorboord ; zij lubben al 
mij11e beeridtren geteld. 

(Ps. XXI, 17, JB.) 
Volle aflaat voor de 

overledenen als men boven
staana gebed na eerst ge
biecht en gecommuniceerd 
te hebben voor een kruis
beeld bid, met bijvoeging 
van een ander e:ebed tot 

' intentie van Z. H. den Paus! 
(Decrut van Z. H. Paus 

Pius IX, 3/ juli 18.SB.} 
Men voldoet aan de 

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



t 
Bid_ voor de Ziel van Zaliger 

MARlA LOHUIS, 
weduwe "VH.n 

JOANNES HEERINK, 
voorzien van de.HH. Sacrnmenten, overleden 
te Denekamp den 1 December 1915, in den 
ouderdom van 58 jaren en den 4 d.a.v. be-

graven op het R. K. Kerkhof aldaar. 

Wnakt ! want gi.i weet niet in welk unr 
uw Heer zal komen. l\lath. XX[V: 12. 

Zi.i was eenvoudig en opreç.ht, vreesde God 
en week af van het kwaad ,Job. 1: 1. 

De rechtvaardige stedt, maar sterft gerust, , 
dan is de dood een overgang tot een beter 
leven. H. Hern. 

Dierbare familieleden, vergeet m~j niet in 
uwe gebeden. 

Zoet Harti van ,Jezus, wees mi.ine liefde! 
(~00 d. afl.) 

Zoet Hart ·-nin Ma.riH, wees mi~in heil! 
(300 d. llfl ) 

ONZE VADER - WEES GEGROET. 
Zij ruste in vrede. 

H. Benneker - Denekamp. · 


