
Gebed 
met Vollen Aflaat. 

, Q Goede en aUefz'oêt.ste 
i Jesus, aanzie mij hier 
·voor uwe voeten nederge
,knield. Ik bid en smeek U 
uit het vurigste mijner ziel 
Ivan in mijn hart levendige 
:gevoelens van Geloof, Hoop 
en Liefde te printen a.ls ook 

ieen waar leedwezen over 
mijne zonden en het vast 
voornemen van mij te be
teren; ter zelver tijd a.an
achou w ik mijn eigen met 
diepe aandoening en groote 
droefheid Uwe vijf wonden, 
terwijl ik voor mijne oogen 
boude, o goede Jeaus, het
geen U reeds de propheet 
David va.o U zelven deed 
zeggen: ,,Ze hebben m1jne 
handen en voeten dpor-
boord en al mijne been ... 
deren geteld. (Ps. 21.17. 18.) 

Vijf maal het 011ze Va.dei en 
Wees gegroet. 

Mijn Jesus barmhartigh,eid. 
$_S.8018 



t 
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

den Heer 

WILLEM LUTGERHORST, 
geboren te Zutphen den 17den Juni 1879, over 

leden te Amsterdam den 3lsten Dec. 191 I , 
voorzien van de laatste H.H. Sacra

menten, en begraven den 4den Jan. 
1912 op het R. K. Kerkhof te 

Zutphen. 
Hij was een rechtvaardig en godvreezend man, 

van wien al het volk goede getuigenis gal, 
Act. X, 22. 

Die zijn sterfbed omringden, kunnen getuigen, 
hoe kostbaa r de dood is van rechtvaardigen. 
en hoe zoet het sterven is;als men godsdienstig 
heeft geleefd. H. Augusti nus . 

Vader, niet mijn wil, maar Uw wil gesch iede! 
(Schietgebed van den overledene). Luc. XXII, 42 

Gelukkig hij, die leeft en s terft als een dienaar 
van Maria. H. Alfonsus. 

(Geliefde Echtgenoote), gij zijt nu wel 
bedroefd ; doch ik zal u wederzien en uw hart 

-. zal zich verheugen, en niemand zal ti uwe 
vreugde ontne men. Joës. XVI , 22. 

(Mijne dierbare bloedverwanten , vrienden en 
kennissen) helpt mij door Uwe gebeden tot 
God. Ro m. 15, 30. 

Mijn Jezus Barmhartigheid . 
(1 00 dagen aflaat.) 

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil ! 
(300 dagen aflaat.) 

Onze Vader - Wees gegroet. 
R. I. P. 

Bij A. W. BR UNE, Keizersgracht hoek 
Reest raat 2, Amsterdam. 


