
® gati4 tn alltrmtst~ clltsu~, ,i, i, huig 
mijn1 iuüft11 in uw, !tgt11woordigheid, ik bid tn ik smttl>, 11 

mtt d~ 9rooht4 t1urighfid uan mijn tn getst, rlat gij u gewaardigt rn 
mijn hart tt.drukf.cn, ltt1tndt grttodtn.s uan gfloofi, h.oo~ tn Iitffdt, 
ttn waar berouw out~ mijn, zonden tn uncn ut~ t"astti\ wil un mij 
it btttrtn, tmvijl ih met grootr aandoening tn· dro,fihtid hij mij 
ulutn Otïtrrottg til in dtn gust aanschouw uwe viH wonden, htbhtn~ 
coo~ .oogtn hdgun dt iTD(ttf ;gauid tt rlijds 1:1an u, o gotdt Je.su~ 
uits,j!rlik: 

Î!:ij ltebhtn mijnq handtn tn vaeün doorbaanl t1t al 
mijn~ betndmn gttelli. (Ps. xx,, 11, 18.) 

Vollen aflaat loe\'oegelijk aan de o~rledenen mits te biechten. 
te commu niceeren , hel bo,·enstaande gebed mor een l.:ruisbceid te 
rezen, en te bidden volgens het inzicht rnn <len Paus ,·an Rome. 

( P1E IX, J85t!.) 

29, R . S! SU(P!Cli. PA.AIS 



t 
Bid voor de Ziel van Zaliger • 

JOHANftNA RIKKER~ 
weduwe van 

,Tan Hendrik Olde lVestrik 
geboren te Berghuizen 16 Aug. 1823 n,a het 
ontvangen der HH. Sacramenten den 1 Febr. 
190!\ ove r leden . en den 4en d.a.v. op het 

R. K. Kerkhof t e Oldenzaal begraven. 

Zalig <lo mensch, die de beproeving door
slnnt, want als hij beproefd zal zijn, zal zij 
de kroon dc1:. levens ontvH-ngen,' die God be
loofd hteft 11,:tn ben die Hem lieföebhen. 

Jacob 1: 12. 
lk weet dat mijn Verlosser leeft en Hij znl 

'mij opwekken ten jongste dnge. Job. XIX. • 
Gij o Heer, hoht miin lijden in vreugde 

verwisseld, opdat mi.ine ziel U zingc: Heer 
God in ecnw igheid zal ik U loven. 

Ps. XXIX : 12, 13. 
Geliefde familie en allen die mij dierbaar 

z ij t. bidt vo9r mij. 
Genadigè Heer .Jesns, geef baar de eeuwige 

rust. (aflaat van 7 jart>n en 7 quadl'ngcneu.) 
ONZE VADER. - wEg:,; GEGROE'r. 

Zij rnste in vrede .. 

. Stoomdruk F. B,inning, Oldenzaal. 


