
Gebed 
met vollen anaat. 

Zfe, o goedl!' ,m aUer
r.oell~_ Je11a, ilt ,.-,:rp mv 
op •iunc lu1iecn voor mv 
l\aD•chUn, en bid f!ft 1u1eck 
fl met de gTflotate ,·urirhchl 
du ,emol!'dl dat c,, lll'YeD
dige 1ete1eleu• van 1eloot, 
hoop en lill'fde, en een waar 
litrouw Ol"Cr mijne niiularen 

n deu Tut.en wil om r.e te
,·erbeter.-u, in ruiJi. ha.11. ge
lif!Yet te prenten: terwijl ik 

:r:erf~1:':e.-b=~D!~· ,.ij; 
Wonden bi;) m•J r.elYeu OYll'r
"'ees en in den gectt aa111-

Ï,~:r~7 ~.:0
:: ~fe': »~!tl 

reedt U, o roede Juut, Ol'll'r 
U se.hen in den moud legdf' 
,,Zij h,H.- •;j11, A11•lnl no 
t111,tn1 cloorbnord; tij h,b.,,s 
111t Mij>if' lrni.dn-na gd,U." 

Toe.,.oegel$1t -• de lie• 

~•ndiudo~~t z. Îf_ep:~ _p:~; 
VU, aan allen, die het. 1u1. 
geb~rb-. 4Ul cecommunice,-rd 
tl' bl!'bben, voor een 11Cbt'f'ld-
1cl van den gelr.rui1iirden Je
" •• gudnucbtlg aulli,n lll'te•, 
~iii. 1Jll'll nor eenlCCJ' t1Jd 
idde tot intentie van den 

Pa.ui Y&D. Rome. Ille,_u 'YOl-
doet. men, wan■eer mf'n vijf
maal bet 0,-.u f" Mtt "" 11' ,.,., 
"!f~purt hidt. 



j310 VOOR DE ~IEL VAN 

fALIGER 

ANNA MARIA SANDERINI<', 
weduwe van 

GERARDUS HENRICUS LOHUIS, 

geboren te de Lutte 15 Juni 18',G. meermalen gesterkt 
door diJ H.li Sacramenten, o\·erleden te Groot

Agelo 14 Juni 1204 en begrarnn den 1ïden 
daaraanvolgentle op hel R. J{. Kerkhof 

te Ootmarsum. 

Heer, wat is de mensch? ... Zijne dagen gaan 
als een scbaduw voorbij. Ps. CLIII 3-~-

Een ieder, die U liie,nt. o Heer, is verzekerd, dat 
zijn Ie ven, zoo hel W'proeld wordr, ook ~•kroond zal 
worden; dat hij, d!e in verdrukking komt, zal benijd 
,vorden en zijne toevlucht mag nemen tot Uwe barm
hartigheid. Uw naam, o God van Israël, zij gelnofll 
in eeuwigheid. Tob. JII 21-23. 

~fijne kinderen ! leert eensgezind onder elka,der. 
Vergeet de zorgen niet, die ik voor n gPkoestfrd heb 
en luat t1et u een genoegen zijn v41r uwe moeder 
te b Jdden. 

Genadipe Heer Jzsus, geef Ut,c dienares d~ 
eeuwige rust. 

O. Tennigto, Ootmarsum. 


