
Zie, e goede en,...,ller-

~~et:ijn;ei~~~;~::: :~ 
aanschijn neer, en lth:1 i::n 

~~~:~e~ de!t g~!~t=~~ 
Gij levendife &JVaal'CM V.f.11 
geloof, hoop en ~ielde, tn 
eenwaarbtro•wov1rmi,jJ1e 
zonden en den enrvaskn 
wilomdezetcverll\terenin 
mljnhartgelieveateprenten, 
terwljl _ik. met ee1t-froote 
genegenheid en droefheid 
des harte'n uwe vijrwonden 
bij mij zelven overwèeg en 
in den geest aanschouw, 
di t voor oogen hebbende, 
wal reeds de profeet David 
over U, o -goede Jesus, in 
uwen mond legde; Zij fleb
bt11 mi,ne hamün en votlfn 
doorboord; zij hebben af 

mfine bu,n/f;r~q:f/'~'r IB.} 
Volle aflaat voor de 

overledenen als men boven
staand gebed na eerst ge
biecht en gecommuniceerd 
te hebben voor een kruis• 
beeld bid, met bijvoeging 
van een ander gebed tot 
intentie van Z.H. den Paus. 

[Decreet l'an Z . H. Paus; 
p;,,s IX, 31 juli l8S8)j 

Men voldoet aan de: 
Jaa!s1e voorwaarde van-het, 
decreet door vijf Onze Va
ders en vijf Wees Gegroeten 
of andere dergelijk e gebe
den tot intentie van den 
H. Vader te bidden. 

E.S.w. No. 48. 



Bid voor de Ziel van Zaliger 

Bernardus Reijmerink, 
echtgenoot van 

H er m i na Ave r maat, 

geboren te Lonneker 11 Juli 1860, over
leed hij plotseling 1 Mei 193 1 en werd 

den 4 d.o.v. begraven. 

Zoo gij mij 's morgens vroeg komt 
zoeken, zal ik er niet meer zijn. 

Job. VII : 21 . 
Geen dood mag voor kwaad gehouden 

worden, aan welken een goed leven 
voorafging. 

Familieleden en bekenden, gedenkt mij 
in Uwe gebeden. 

Gebe.d. 
Neem aan, o Heer, de gebeden voor 

de ziel van Uwen dienaar Bernardus, 
opdat zij, indien haar nog eenige vlekken 
der aardsche besmettingen aankleven, door 
de barmhartigheid Uwer vergiffenis moge 
gereinigd worden. Door Christus onzen 
Heer. Amen. 

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde. 
(300 d. afl.) 

Zoet van Maria, wees mijn heil. 
(300 d. afl.) 

Onze Vader. Wees gegroet. 
---------~--- -·----

H. P. Vos, Koster, Lonneker. 


