
Zie, o goede en aller• 
zoetste Jesus, ik werp mij 
op mijne knieën voor uw 
aanschijn neer, en bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemoeds, dat 
Gij levendige gevoelens van 
geloof, . hoop en liefde, en 
een ;waar berouw over mijne 
zonden en den zeer vasten 
wil.om deze te verbeteren in 
mijn hart gelievette prenten, 
terwijl jk met een groote 
genegenheid en droefheid 
des harten uwe: vijf wonden 
bi}t9.1ii zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
.wat reeds de profe~t David 
over U, o goede Jesus, in 
uwen mond legde : Zij heb• 
ben m{Jne handen en voeten 
doorboord ; zij hebben . al 

m{jne beefts~re:ft~l~. IB.) 
Volle aflaat voor de 

overledenen als men boven• 
slaand gebed na eerst ge• 
biecht en gecommuniceerd 
te hebben voor een kruis• 
beeld bid, met bijvoe~ing 
van een ander gebed tot 
inten;tie van Z. H. den Paus. 

(Decreet van Z. H. · Paus 
; Pius IX, 31 juli 18.58.) 

Mén voldoet aan de 
laatste voorwaarde van het 
decreet door vijf Onze Va• 
ders en vijf Wees Gegroeten 
of ánde're dergelijke gebe• 
den tot intentie van den 
H. Vader te biciden . 



Bid voor de Ziel van Zaliger 
JOANNA HENDRIKA NIJHUIS, 

echtgenoote van 
HERMANUS KEMNA, 

geboren -te Lonneker den 5 April 1881, na een 
langdurig en geduldig lijden, ge,terkt door de 
H.H. Sacramenten der ste1 venden, aldaar over
leden den 22 Januari 1922, en begraven den 
26 Januari d.ö .v. op het R K. kerkhof aldaar. 

De liefdevolle echtgeno.ote en zorgzame moeder 
is niet meer; een sl eepende kwaal nam 'haar 
weg uit den kring harer dierbaren Uitgeput van 
krachten berustte zij met volkomen overgeving 
in Gods H. Wil en gaf zoo hare ,ziel over in de 
'handen van haren Schepper. 

0 God, hoe onbegrijpelijk zijn Uwe oordeel en 
en hoe onnaspeurbaar Uwe wegen. Rom. 1 l. 

Zij was een vrouw waardig in de gedachtenis 
der goeden te leven; zij gaf acht op de handel
wijze van haar huisgezin en heeft haar hrood 
niet in ledigheid gegeten; zij eerde hare ouders, 
beminde haar man en heelt zich zelve onbe
rispelijk gedragen. Spr. 2}-.' Tob. · l{J: 13 

Dierbare echtgenoot, treur niet in de be1voe
ving : want de liefde is sterker ,;is def!ood, en 
zal ons in .het eeuwige leven weer veieenigen. 

Dierbare moeder en zuster: weent niet over 
mij: denkt, tot Wien ik ben heengegaan;en laat 
U vertroosten. Gedenkt mij slechts in Uwe ge-
beden bij God. · ,i 

En gij mijne kinderen: voor U bid ik!'thans: 
Heilige Vader, bewaar hen, die gij mij gegeven 
hebt. Toen ik bij hen was, bewaarde ik hen in 
Uwen Naam. Nu kom ik tot U en bid, dat gij 
hen van den booze bewaart Joh . 15. l 1.-15. 

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust. 
Onze Vader - Wees gegroet. 

------
H. P. Vos, R. K. koster, Dorp Lonneker. 


