
, zie ik hul~ m i: 
h ei.d ; ik l:)id P. l l U, 
rl2helcl v~11tt1.ljnP.l 
u gewl-,arclliet 'lu 
dru kkr,n leven d . 

c"IH geloof, hoop el\ 

·fd1:", t!e1, wa.arberotn 
er 1nij n~ zo1tden et 

11en ~eer v~ste11 wi 
1) n1ij te &eteren 
ij l ik !net groote 

doeni11g en ,hoefhei, 
nlj z e:l ve l1 ovarweeg e 

en ~eest a.ctnschouw u.w 
f woi,d~n. hebbende voo 
~e1" 1l-, e tg~ n e de profe e t 
vid eertyds VGln. u, o 
ede Je sus uit spi-"' lc z · 
Me11 m '}J•c lw11clrm e11 
e/e11 d oorboord en al 
fine 7'eenc!cz-en geteld. 

Ps. XX! 17 18 
Yoll~·n. ctfl chÜ , to e- vr,e*~lfjk ..t,'..n 

~.e 0·1er led er'.e1.,, mits te bii:!c h.r : ., 
tec om1~: 1.t11ice-ere,·t !tet h ovenstct~.tu.ii? 

t i ehed ·tor,r e ~11 kr u.i.sbc·Cld t~ :t:- ::>:€-? i . 

en a~arenho ven orni(>e n tyd t• bid~ei, 

volgens het im teht ~d\t den Pa.cts 
Vdn Rotne. 

oc1·et de ss Pie. IX 31Juil1 • •1868. 
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•i overleden te Losser , den 18 December 18 18, in ! 
den ouderdom van 23 j aren, en begrarendeu 

21 ilaar:rnnvolgeude op het R. K. kerkhof 
aldam·. 

Eei1 vlekkeloos leven is ee11 ware 011dcrrlom, 
1 Wijsh, IV v. 9. 

In het hnis des gebeds vond zifhaar vermaak . 
Ps. 50 v. 6. 

Gaarne ging zij naar den tempel des H eeren, eu 
aanbad aldaa r God, i!cn Heer, hare eerstelingen 
opclrageu rle, gelijk het betaamde. 'l'ob. I v. 6 . 

En zie, thans ga ik slapen in het stof, als gij mij ' 
morgen zo ek t ben ik niet meer. J ob VII v, 21. 

vVeent dan niet over mij, als over· eene doode, 
ik leef in den hemel met het koor der maagden bij 
Hem, dien i k uit geheel mijn hart op aarde be
mind heb. , H. Agues. 

Want zijt gij getrouw aan de beloft en welke gij 
aan l\hlria gedaan hebt, dan zal zij u bijstaan in uw 
leven, en bij nwen dood gcleide11 u:,ar de gelnkza
lige ecuw,gheicl. I-L Alph. de Lig. 

Allcrzoetste Jezus! wees niet rniju rechter, maar 
mijn Zaligmaker (150 dagen aflaat) . 

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

}?_ Banning. -- OldenzaaL 


