
0 GOElJE EN AL
LERZOET8TE JE8US, 
zie ik buig mijl\e knieëJJ, 
in uwe tegenwoordigheid, 
ik bid en ik r1meek u met 
de grootate vurigheid vim 
mijnen geeet, dat gij u ge• 
waardigt in mijn hart te 
drukken, levendige ge• 
voelens van geJuof, ho~p 
en liefde, een waJLr be• 

}~ rouw over mijne zonden 
en eenen z9er va1ten wil 

L _ ___.,..,..■ om mij te beteren. terwijl 
ik met groote aandoening 
en droefheid bij mij v.el•· 
ven overweeg en in den 
gee,t aanscliouw uwe vijf 
wonden, hebbende voor 
oogen hetgeen de Profeet 
David reeds in ·uwen 
mond plaatste ove1· u 
zelven, o goede Je•mq 
Zij hebben mijne handen 
en voeten doorboord en 
al mijne beeniteren ge" 
teld. Ps. XXI. 11. 18. 

Vollen aflaat toevoegellik 
aan de overledenen mits 
te biechten, te <'Om• 
municeeren, het boven
•taande gebed voor een 
luvisbeeld te lezen, e:Q 
te bidden volgena het in~ 
zicht van den Paus van 
Rome. 

Pje IX. t8t8. 



Gedenk in uwe Gebeden de Ziel van 
Za.liger 

Gerardus Johannes Reuver, 
echtgenoot van 

GEZIN A SIEMERINK, 
overleden te Lutte den 23 October 1904, gesterkt 

door de H.H. Sacramenten der stervenden, in 
den ouderdom van 48 jaren en begraven den 

26 October op het R. K. Kerkhof te Lutte. 

1r-fijn leven is geeindigd in pijnen en benauw·dhoden 
maar het is mij goed o Heer, dat Gij mij vernederd 
hebt; ik heb gezegd, Gij zijt mijn God, in Uwe hauden 
i• mijn leven. Ps. XXV. 

Steeds bezorgd voor de zijnen gaf hij nauwkeurig 
acht op de gangen van zijn huisgezin. en beeft zijn 
brood niet in ledigheid gegeten. Spr. XXI. 

Beminde echtgenoote, treur niet, want Gûd alleen 
weet het wien het zalig is te leven oi te sterY-en : 
werp al uwe bekommernissen op God, want hij is voor 
u bez;orgd. Ik sterf, doch mijne liefde voor u bliji t 
leven. Ik zal u blijven beminnen, gelijk ik n op 
aarde heb lief geha<l. 1 Petr. Job. XIV. 

Dierbare kinderen, hoe gaarne ik ook nog bij u zou 
blijven, ik moet u verlaten, wijl God mij roept; houdt 
uw moeder in eere al de dagen hsars levens, bemint 
elkander christelijk en weest eensgezind; bidt God 
dat Hij uw schreden hestiere en geheel uw wandel 
Hom ten doel hebbe ; Yergeet ook mij niet in uwe 
dagelijksche gebeden. Rom. XII. 

\\.,.ant gelukkig en wijs is hij die in zijn leven zoo
danig tracht te zijn, gelijk hij wenscht door den 
Heer in zijnen dood bevonden to worden. 

(Thomas a Kempis.) 
H. Hart van Jezus, ontferm n ever hem. 

(100 dagen aflaul.) 
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