
Zie, o goede en aller
zoetste Jcsus, ik werp mij 
op mijne knie!n voor uw 
aanschijn neer, en bid en 
smook U met de grootste 
vurigheid des gemoeds, dal 
Gij levendige gevoelens van 
celoof, hoop en liefde, en 
een waar berouw over mijne 
:.:onden en den zeer vasten 
wil om deze te verbeteren in 
miîn hart gelievet te prenten, 
terwijl ik met een groote 
genegenheid en droefheid 
des harten uwe vijf wonden 
bij mij zelven overweea- en 
in den geest aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus, in 
uwen mond legde : Zii lub
ben m(/ne handen en voeten 
doorboord; %ij hebben al 

mijne bee,n/s~rX/{t~I:.- IS.) 
Volle aflaat voor de 

overledenen als men boven
staand gebed na eerst ge
biecht en gecommuniceerd 
te hebben voor een kruis
beeld bid, met bijvoeging 
van een ander gebed tot 
intentie van Z. H. den Paus. 

(Decreet 11an Z. H. Paus 
Pius IX, JI Juli /&Se.) 

Men voldoet aan de 
laatste voorwaarde van het 
decreet door vijf Onze Va
ders en vijf Wees Oe2roeten 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
H. Vader te bidden. 



In uwe godvruchtige gebeden wordt 
aanbevolen de Ziel van Zaliger 

Gerardus Morsink 
echtgenoot van 

Hendrika Hoomberg, 
gebor_en te Beuningen den 2 Februari 1867, 
voorzien van de HH. Sacramenten overleden 
te Denekamp den 28 October 1918 en aldaar 

den 31 October d.a.v. begraven. 

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven. 
Van nu af zullen zij van hunnen arbeid 
rusten, want hunne werken volgen hen. 

Off. Oef. 
Hij was een Vader, waardig om in de ge

dachtenis der goeden te blijven voortlev~n. 
• Il. Mach. 7. iJ~ 
Dierbare echtgenoote en kinderen, gij Weet 

hoezeer ik u beminde, hoeveel zorgen ik voor 
u koesterde. De dood scheidt ons maar onze 
liefde blijft voortbestaan. Van den hemel uit 
vraag ik Gods bescherming over u, bidt ook 
gij voor mij, opdat Gods oneindige barmhar
tigheid mij, genadig zij . 

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde. 
300 dagen aflaat. 

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

ONZE VADER - WEES GEGROET. 
Hij ruste in vrede. 

H. Benneker - Koster - Denekamp. 


