
Zie, o goede en aller
zoetste Jesus. ik werp mij 
op mij11e knieën voor uw 
aanschijn neer,en bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemoeds, dat 
Oijlevendigegevoe\e11s va11 
gelool, hoop en liefde, en 
een waar berouw over mijne 
zondenendenzeervasten 
wilomdezeteverbeterenin 
mijn harlgelievctieprenten, 
terwijl ik me! een grootc 
genegenheid eu droefheid 
des harten uwe vijf wonden 
bij mij 2eiven overweeg en 
in <Jen geest aauschouw, 
dit voor oogen hebben.Je, 
wat reeds de profeet David 
over U, o goede.Jesus, in 
uwe11 mond legde:,Zij heb
ben m{Jne handen eri voerui, 
doorboord; zij hebben ui 

mVne (Jur"/..te;._!)!/'~lr 18.) 
Voile; aflaat voor de 

overledenen als men boven
staand gebed na eerst ge
biecht en gecommuniceerd 
te hebben voor een kruis
beeld bld, mei bijvoeging 
van een a11dcr gebed tot 
intentie van Z. ~-1. den Paus. 

{Decreet 1•011 Z. H. Paus 
Pius IX, JI juli 18,58) 

Men voldoet aan de 
J.rntslt voorwaarde van het 
decreet door vîif Onze Va. 
derseuvijlWeesGegroeten 
of andere dergelijke geb,. ,.. 
den tot intentie van den 
!i. Vad e r te bidden 
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HERMANUS OOSTERIKt 
echtgenoot van 

JQHANNA SPANJ)fü, 

goborw1 te Dulder gemeente Weerselo 14 Septem • 
ber 1838, overleden te Lonneker voorzien van de 
H.H. Sracramenten der Stervenden 28 September 
1923 en begraven 3 October d.a.v. op hèt . .R.K. 

Kerkhof. 

Een eertlkroon zijn de hooge jaren, dié• .Óp de 
wegen der gerechtigheid gevonden worden. 

·,,MJjne krachten zijn uitgeput, m\jne dagen ver-. 
kort; niets bl\jft mij meer ov.er d;rn het graf. 
Verlos mij, Heer en plaats mij ·nevens U".- ··· 

Zie Heer, hier beu ik, Uij hebt mij geroepéh, 
Op uwe baTmhartigheid heb ik gehoopt, o'Heer·; 

. m(in hart zal zich v.er\leugen in uw heil. . 
lk heb een goeden strijd gestreden, mijn !_\) OP· 

baan voltrokken, het geloof' behouden; thans 1s 
mij de boon der gerechtigheid weggelegd. 

Welaan,~mijne kinderen luistert naar uwen 
vader; diene den Heer met oprechtheid en zoekt 
te doen wat He1il welbeliagelijk is. 

Mijne kinderen hebt uwe moeder steeds innig 
lief, zorgt voor !laar, eert haar al dagen uws 
levens en vergeet uwen vader niet in uwe. 
gebeden. . 

U God geef hem de eeuwige rnst en dat het 
eeuwig licht hem verlichte, hij ruste in vrede. 
Amen . 

H. P. Vos, koster, Lonneker. 


