
Gebtd tot onzen Hur Jesus Christus den Gekruisigde 
(AFL.AATGEBED) 
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hart prenten leveudige 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 
ziel. Vol ontroering en smart beschouw en overweeg 
ik daarbij Uw vijf wonden, er aan denkend, wat reeds 
de profeet David U, goede Jesus, over Uzelf liet 
zeggen : ZIJ hebben mlJn handen en voeten doorboord. 
ZIJ hebben al mijn beenderen geteld. 
Dit gebed warde gebeden voor een beeld van den _ge
krnislgden Zaligmaker; daarna bidde men tot intentie 
van Z.H. den Paus. Zeker voldoende is één Onze 
Vader. één Weesgr,groet met Eer aan den" Vader. 
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Bid voor de Ziel van Zaliger 

JOANNES NIJHUIS. 
Geboren te Lonneker 25 November 1885, overleed 
hij In het R.K . Ziekenhuis te Enschede de 26ste 
Juli 1949 na voorzien te zijn van de H.H. Sacra
menten der Stervenden en werd de 29ste d. o. v. 

begraven op het R.K, Kerkhof te Lonneker. 

De kwaal, welke hem reeds lang kwelde, bracht 
hem in het ziekenhuis, maar ook daar schoot de 
wetenschap te kort om hem te genezen. 

Goed voorbereid, tevreden met Gods beschik
king, blijmoedig ondanks kwellende benauwdheid, 
is hij zacht en kalm de dood ingegaan en hem 
wacht nu het loon van de trouwe dienaar. 

Familieleden en gij vooral zuster, met wie ik zo 
lang in vrede en liefde heb samengewoond en 
die ik nu alleen moet achterlaten, volg mijn voor
beeld na door Gods wil te eerbiedigen en blijf 
mij gedenken vooral in Uw gebeden. 

De dood is goed voor de goeden. (St. Aug.) 

Moge hij deel hebben aan het leven der hei
ligen. (Opschrift uit de Catacomben.) 

ONZE VADER - WEES GEGROET, 

R.I.P. 

H. P. Vos - Koster - Lonneker 


