
Zie, o goede en aller
zoetste Jesus, ik wcr.p mij 
op mijne kniel!n voor uw 
aanschijn neer, en bid en 
smoek U met de grootste 
vurigheid des gemoeds, dat 
Gij levendige gevoelens van 
geloof, hoop en li efde, en 
eenwaarberouwovermijn e 
zonden en den zeer vasten 
wilomdeietcverbeterenin 
miju hartgelievette prenten, 
terwijl ik ntet een groote 
genegenheid en droefheid 
des harten uwe vijl wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus, in 
u.oveu mond legde: Zij heb
be11 m{/ne //and._u 1 en vat'!tn 
doorboonl: z{J hebben af 
mijne btenderm g eteld. 

(Ps. XXI, 17, 18.J 
Volle aflaat voor de 

overledenenalsmenbo,•en 
staand gebed na ecrs\ ge
biecht cu çeco111111uniceerd 
te hebben voor een kruis
beeld bid, met bijvoeging 
van een ander gebed tot 
int entie van Z. H. den Paus . 

(Decreet 1•an Z. H. Paus 
A"us JX, 31 juli 1858.} 

Men voldoet aan de 
• laatste voorwaarde van het , 

decreet door vijf Onze Va 
'1ersen vij1Wees Oegroctcn 
of andere dergelijke gebe-

~~"~!~~r i~!e~\~de~~n den 

E . S . w. No. 48. 



t 
Bid voor de Zielerust van 

GERARDUS NIJHUIS 
echtgenoot van 

JOHANNA MEIJERINK, 
geboren te Lonneker 3 1 Maart 1856. na 
voorzien te zijn van de H . Sacramenten 
der Stervenden aldaar overleden den 7 
Januari 1929 en begraven den 10 Januari 

d a.v .. op het R. K. Kerkhof aldaar. 

Red mij, Heer en plaats mij dicht bij 
U, dan zal niemands hand zich meer 
wapenen tegen mij.... Ik weet dat mijn 
Verlosser leeft. en dat ik op den laatsten 
dag uit de aarde zal verrl)zen : en ik zal 
opnieuw met mijn huid omkleed worden 
en in mijn vleesch zal ik God zien. Ik 
zal Hem zien met mijn eigen oogen en 
Hem aanschouwen. Die hoop rust in 
mijn boezem. Job. 

Geef hem Heer. de eeuwige rust en 
moge het eeuwige licht voor hem schijnen 

Onze Vader Wees gegroet, 

H . P. Vos. Koster, èonneker. 

" 


