
Zie, o goede en a ller• 
,oetste Jcsus. ik werp mlJ 
op mijne kniti!n voor uw 
uns ehi1n neer, e n bid en 
1meok U met de groo1ste 
,·udgheid des gemocds, dl! 
Qij lC\/endige g"vo"lcnl va n 
2cloof, hoop en liefde, en 
een wu.r berouw over mijne 
zonden en den zeer vaslen 
wil· om deze IC verbeteren in 
mijn harl gelievct Ic prenten, 
terwlJI ik met een grooh: 
"cnegenhcid en droelhcid 
des harlcn uwo ,•ijf wor.den 
bij mij zelven o,•erwccg en 
Î'! den geest aanschouw, 
du voor oogen hebbende. 
wat reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus, :n 
.,,.•en mond lq:do : 7.ij hrt>
t>tn mi,nc handtn c11 ..ruien 
doorboor(I; z{i hcbbz,i al 
mijnt bundurn grttld. 

{Ps. XXI, 17, /8.J 
Volle aflut voor de 

o,·erledencn als men hoven
s taand gebed na cc11il '1;C• 
bicehl eu geconimuniecerd 
to hebben voor een kniis
beeld bid. met bljv(l('gin,: 
van een ander 11ebcd tot 
intenlie van Z. H. den Pam;. 

(Dtrl'ett van Z H. Po11s 
Pius IX, 31 /11/i 18.SIJ.) 

Mr:11 voldoet aan de 
lntsle voorwaarde van het 
decreet door vijf Onze Va 
dcrS en vijl Wees Qcgroe\en 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
H. Vader te bidden. 



Bid voor de Ziel van Zaliger 

AREND JAN MULDER, 
echtj!"cnoot Yan 

JOHANNA HOLLINK, 
,Armmeester der Parochie ,·an den 

II. Plechelmus alhier 
geboren te Amhl Delden 3 ~faart 18.16. na 

yoorzien te zijn '\'an de 11.II. Sacramenten 
o,·erlcdcn te Deurningen 30 Juli 1921, 

beg-ra,·en aldaar 2 .\ug. daarna. 

Zalig zijn de doodcn, die in den Heer ster
Yen, van nu af zullen zij rusten Yan hunne 
moeiten : want hunne werken ,·olgen hen . 

• .\ poe. 1~, 13. 
Zalig de man, die de beproeYing doorstaat, 

want is hij behouden gebleven, dan zal hij de 
kroon des lcYens ontvang""en. Jac. 1, 12. 

Heilige Vader, behoud hen, die Gij mij ge
irc,·en hebt, in uwen Kaam, opdat >ij één zijn 
gelijk wij. Toen ik bij hen was bewaarde tk 
hen in uwen Xaam. Die Gij mij gegeven hebt, 
heb ik bewaard. J oa. 17, 11. 

Eer uwen Yader en tt\\·e moeder, hetwelk 
hel eerste gebod is met de belofte dat het u 
wel zal gaan en gij lang zult leven op aarde. 

Eph. 6, 3. 
Dierbare echt~cnootc en kinderen, zie ik 

sterf maar God zal met u zijn. Xo,r een korten 
tijd en gij zult mij wederzien: want ik ga tot 
den Vader en uw hart zal zich Yerblijden en 
niemand za] u uwe Yreugdc ontnemen. Ge
denkt mij in uwe gebeden tot God. 

Allerheiligst Har t van Jezus, w ees mijn heil. 
Allerzuiverst H c1rt van Maria. w ees mijn toevlucht. 

O::\'ZE VADE R - WEES GEGROET 

H ij ruste in vrede. 


