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hart prenten levendige gevoelens van geloof, hoop en 
liefde. Geef mij een oprecht berouw over mijn zonden 
met het vaste voornemen, mij daarvan te beteren. 
Dat bid en smeek ik U met al de vurigheid van mijn 
zlel . Vol ontroering en smart besehouw en overweeg 
Ik daarbij Uw vijf wonden, er aan denkend, wat reeds 
de profeet David U, goede Jesus, over Uzelf liet 
zeggen : ZIJ hebben mijn handen 1n voeten doorboord. 
ZIJ hebben al mlJn beenderen geteld. 
Dit gebed worde iebeden voor een beeld van den _ge
kmisigden Zaligmaker; daarna bldde men t:.otlntentle 
van Z.H. den Pam,. Zeker voldoende is één Onze 
Vader. één Weesgegroet met Eer aan den_ .. Vader. 



Bid voor de ziel van Zaliger 

Maria Josephina Arnoldina 
van Meeuwen 

echtgenote van Antonius Benedictus Michielsen 

geboren te Haarlem 31 Mei 1877, plotseling over
leden, nog voorzien van het H. Oliese], in het 
St. Franciscuspension te Gilze 28 Februari 1953, 
en begraven 4 Maart d.a.v. op het kerkhof van 
het pension. 

Als een die:f in de nacht is de dood over haar 
gekomen, en is zij na een leven vol van ziekte 
en allerlei wederwaardigheden plotseling door de 
Heer opgeroepen tot een beter leven. 
Waakt ook gij allen, want gij weet niet in welk 
uur uw Heer zal komen; en ..... bidt, dat de 
barmhartige God mijn menselijke zwakheden ver
geve en mij lone in Zijn schone hemel. 

Gebed 

Wij bidden U, o Jezus, zie genadig neer op Uw 
dienares, en geef, dat zij, die gedurende haar leven 
in U geloofd en op U vertrouwd heeft, nu door 
de voorspraak van Uw H. Moeder Maria, tot 
Wie zij zulk een grote devotie had, voor eeuwig 
Uw heerlijkheid moge aanschouwen. 
H. Judas Thaddeüs, zij heeft U in haar ]even zo 
dikwijls, vol vertrouwen, aangeroepen, wees nu 
ook haar voorspraak. 

Onze Vader - Wees gegroet 
Mijn Jezus, barmhartigheid! 

(300 dagen aflaat) 


