
H . Joze f. voorbee ld en patroon 

der minnaars van Jezus H. Ha.rt, 

bid voor ons. 
(100 dagen a fl aa t eens per dog.) 



Bid voor <Ie Ziel van Zaliger 

JAN HENDRIK ~CHOLTEN 
weduwnaar van JOHANNA ROLVER. 

geboren ~e Buurse 16 ·April 18)9. overleden te 
Buurse na voorzien te zijn van de H. Sacrameo
te11-der Stervenden 25 December 1936en den 
29cn d.o.v.' begraven op het R. K. Kerkhof aldaar. 

En nu. o Heer doe mij volgens Uw wil. en 
beveël, dat mijn ziel in vrede worde opgenomen, 
want het Js beter voor mij te sterven dan te 
leven. (Tob. 3: 6.) 

In eeuwig aa_ndeniken zal de rechtvaardige zijn. 
,. . (Ps. lil : 7). 

Mijn kiodereG, ve'rge-$:t mijn lessen niet, en laat 
uw hart miin voorschr'ifteo naleven, want lengte 
van dagen en jaren van leven en vrede zullen 
zij u 

1
oplevere·n. ' (Spr. 3; 1. 2./ 

Mij
1
0 ktoder·e-o. vertrouw op den Heer met ge

heel uw hart en · verlaat u niet op eigen door
zicht. Weest Hem indachtig op al uw wegen. en 
Hii zal u op rechte banen v.oertn. (Spr. 3 : 5. 6). 

M ijn kinderen. nu zijt 9;.t wel bedroefd. maar 
eenmaal zal ik u wederiien: dan zal uw hart 
blijde zijn. en niemand zal u van uw vreugd 
berooveo. (Jo. 16 : 22,) 

Hij onderhield de wet Jes Allerboogsten en 
ging een verbond met Hem aan •••• en in de 
beproeving werd bij getrouw bevonden. 

(Eed. 1i : 2. 21 ), 
Laat ons bidden. 0 God. die ons hebt voor

geschreven. vader en moeder te eereo, heb goed
gunstig medelijden met de ziel van onzen vader: 
vergeef hem zijn zonden. en geef, dat wij hem 
wederzien in de vreugde der eeuwige heerlijkheid. 
Door Christus. onzen Heer. Amen. 

H. Hart van Jesus. ik geloof in Uw liefde 
voor mij. (3< 0 d. afl.) 

1 
Zoet Hart van Maria. wees mtjn heil. 

((300 d. afl.1 
' ..... "" ··························•······••·· ····•··"········ .. ······ <.;, G. Slotman koster. Buurse 


