
0 goede en alluzoehte 
Jesus , zi e, ik werp mij 
op de knie ën voor Uw 
oonschiîn neder . Wil •ïn 
mijn hart p renten leven 
dig e gevoe lens van ge
loof, hoop en liefde . 
Geef mij een oprecht 
be rouw over mijn Ion 
d e n met he t Y0Ste voor 
ne men , mi i daarvan te 
b e te re n. 
Da t b id e n smeek ik U 
met al d e vu righeid van 
mijn zie l. Vol ontroe ring 
en smart besc houw e n 
o verweeg ik d a arbij Uw 
vij f wonden , e r aan den 
kend , wat re eds d e Pro
feet Dav id U, goede Je
sus , o ve r U zelf li et 
ugge n: ,. Ziî hebben mi jn 
ho nden en voeten d o or
boord . Zi i hebben al 
miin beende ren g e te ld ". 

Volle al/oot voor de of-
9 edorvenen , wonnee; men , 
no waardig gebiecht en 
de H . Co mmunie ont 
-rongen t e hebben, di t 
gebed bidt voor een 
beeld von den Gei.ruis
ten, vof9ens de intentie 
von den H. Vader. 

Pius IX. Decreet 
31 Juli 1853. 

Rubens 

MIJN JEZU S, BARMHARTIGHEID! 

Soloce 16 Cum Appr. Eccl. 
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Gedenk in Uw gebeden, vooral tijdens 

het H. Misoffer, de zielerust van 

!:Jeertruida Schollen 
' weduwe van 

HENDRIKUS SPRIK 

De overledene werd geboren 4 sept 1874 
te Saasveld en overleed, na gesterkt te zijn 
doà r de H. H; Sacramenten der Stervenden, 
4 nov. 1S)SS te de Lutte. Zii werd begraven 
op het paroch ie kerkhof a ldaar 8 nov. 1955. 
Zij was lid van de Mar.ia~Congregatie en 

van de Levende Rè zenkrans . 

l n den Heer is zi j gestorven onze~ zor g~ 
zame !iefdevo!!e moeder . Want voor Hèm 
heeft zii geleefd" om liem te dienen en 
te beminnen . Tot in haar hoge ouder~ 
dom verdeelde zij haar ti jd tussen bidden 
en werken, totdat zij a ll een nog maar kon 
bidden. Daarom was zi j een voorbeeld voor 
allen. 
Van krdchten uitgeput stier f zij i n een 

' '\.geJukk ige ouderdom en op g evorderde 
leeft ijd en in volheid van dagen. Gen. 25.8 

Zalig zii, wier hoop de naam des Heren 
is en die niet omzien naar ijdelheden en 
de valse dwaasheden van deze ,vere!d . 

~)ierbare kinde ren en kleinkinderen, dankt 
G'sci met m iî voor de zegenrijke jaren, die 
Hij miiQ af. Bewaart mi jn voorbeeld in uw 
herinner in Q e.[1 vergeet mij vooral niet in 
uw gebeden en goede werken . 

t,.,fiin Jezus Gàrmhart igheid . 

Lie-ve Moeder Mar ia, b id voor haar . .._ 


