
Zie, o goede en aller
zoelste Jesus, ik wer.p ruij 
op mijne knietn voor uw 
aanschijn neer, en bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemoeds, dat 
GiJJevendigege,•oelens van 
geloof, hoop en liefde, en 
een waar berouw over mijne 
zonden enden:u-ervrsten 
wilomdezetevcrbetercnin 
mijn har.tgelieve!tcprenten, 
terwijl 1k mei een groote 

~=~"Jta~~~:i~w!1~ij1::~hde~~ 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dil voor oogen hebbende, 
wat reeds de proleet David 
over U, o goede Jesus, in 
u1<•1m mond legde : Zjj hró
brn mj,r11:- fwnat!n en voettn 
doorboOnl; zij hebbm 11/ 

mvne óu:trX.!t~'r 18.1 
Volle aflaat voor de 

overledenen als men boven
staand gebed na eersl ge
biecht en gecommuniceerd 
te hebben voor een kruis
beeld bid, met bijvoeging 
v·an ee11 ander a;ebcd tot 
intentie van Z.M. den Paus. 

(Decreet van Z. 11. Paus 
Pius IX. 31 juli /8$8.) 

Men voldoet aan de 
laatste voorwaarde van hel 
decreet door vijl Onze Va
dersen vijfWecsOea;roelen 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
H. Vader te bidden. 



t 
Bid voor de Ziel van Zaliger 

Gerardus Johannes Schotten, 
·echtgenoot van 

Gezina Johanna Mensink, 
Lid der Derde Orde van O.L. Vrouw v.d. Berg Carme., 

geb. te Ambt-Delden 20 Maart 1867, overleed hij te 
Zenderèn 8 April 1934 en werd aldaar begraven 

12 April d. a.v. 

Talrijk waren de beproevingen, die Gij, o God, mij 
deedt ondergaan ; vele waren de dagen en nachten, 
die ik voor mij geteld heb, maar met geduld heb ik 
het leed gedragen ; daarom hoop ik den Heer te be
hagen in het land der levenden, Ik was ziek geworden 
en er was niemand, die mij kon helpen; evenwel was 
ik tevreden met Gods raadsbesluiten; geklaagd heb ik 
niet, want in alles erkende ik de leiding van God. 

Gods welbehagen is in hem, die leven in eenvoud, 

Ik, zoo sprak de Heer, kea uw werken, uw geloof, 
uw liefde, uw geduld, ••• Ik zal \t geven de kroon 
des levens. 

Dierbare echtgenoote en kinderen, vergeet de zor 
gen niet, die ik voor u gekoesterd heb : legt u den 
plicht op, voor de rust inijner ziel te bidde.n, blijf 
vereenigd onder elkander en troost u, want wij zulle 
elkander eens wederzien. 

Mijn Jesua barmbartlgbeld. (300 d. afl,i 

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. aff, 

J. Scbeuten, Zenderen, 


