
MET VOLLEN AFLAAT 
ifü, 11 gotbt tn allrr101h;lt lt~11i;, ik wrrp mij op mi:inr J 

knirtn noor uni aan&dJijn, tn ith, rn DIIHtk U mtl h-r gro6htt 

Dttrighcib llr~ 9r1nori)i; . lrnl ®ii leornb i9r g:tuodm& uon Jltloof, hoop rn 

lir(bt, rn un n,aar btraum ouir mijnt miut11gtn tn brn 1>1H1!tn lllil om Jr 
te uhbrtttrn, in mijn i)nrt gtlitnrl h pttnlrn !rrn,ii! ik mei gr.oolr 
flllnb,:rrning rn brotf~db bt5 hin-trn n111r uijf ltlanbm bii mii ;d1>rn 

01>tr111ti9 tn in h11 grot 1rnm1d1onn:i, uoor ugrn htbbtnl'rt, rod br profut 
"lllnuill urh l(, o gotbr l t sus, :iun n 1rhun in llm moni'l !tgbt • Zij 
IJtbbttt mijnt ~a11btn rn,nod tn boorboorb: ;ij hrbbrn ll.! mijnr 

bunbrun grtdll . • • 

To•v~ge!ljk "n Je •ielen. in het Vagevuur, •ergund .!oor z. ll . Pa, PiM, VII,"" •1100>, 
die hot, n, gebiecht en g«c,mmuniceerd te hebben, · ~c,oroen dheeldsol v,n den gekruisigden 
Juus, god•ru<.h\ig ,uilen :•<en, mh< men nog «nig•n .tijá b;dd• !ól intentie van den P,:u; 
van Rome . Hierun voldoet rn•n. wonn,:er men vjjfma,l het O~{• //,M,,- or. Ww /tpotl ~iot 



Bid voor de Ziel van Zaliger 

Susanna Schoenmaker, 
echtgenoote van 

Johannes Paus, 
geboren te Langeveen 25 December 1855, voor
zien van de H. Sacramenten der Stervenden 
aldaar overleden 6 Maart 1918 en begraven 

den 9den op 't R. K. Kerkhof. 

De bekoorlijkheid eener vlijtige vrouw ver
heugt den man. Haar bestuur is een gaaf van 
God, Eene verstandige en stilzwijgende vrouw: 
er is niets, wat opweegt tegen haar. 

Eccl. XXVI, 16, 17, 18. 
Zij heeft haren mond voor de wijsheid ge

opend en de wet der goedaardigheid was op 
hare lippen. Ps. XV. 

Zij vnlhardde in het geb ed en beminde de 
plaats, waar Gods heerlijkheid woont; te 
midden der aanbidding van den God onzer 
tabernakelen, werd zij geroepen, om eeuwig 
Hem te aanb idd en in de eeuwige woontente. 

Ps. XXV. 
Dierbare echtgenoot en kinderen, gaarne 

was ik bij u gebleven; ;ïimers niet voor mij, 
maar voor u heb ik gel :fd, doch nu God t" ii 
riep moest ik 1· • 0 d ,: te 

Blijft om :n uwe gebeden. 
Mijn J;;, , 1 igheid. 30J d. afl. 
Zoet 1 -.an J, ""• wees mijne liefde. 
Zoef , r van Maria, wees mijne redding. 

300 d. afl . 

ONZE \'ADER - WEES GEGROET. 
Zij ruste in vrede. 

J. F. Hart man - Langeveen. 


