
Zie, o e:oede en altbr
zoetste Jesus, ik werp mij 
op mijne knieln voor uw 
aanschijn neer, en bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemocds, dat 
Gij levendige gevoelens van 
celoof, hoop en liefde, en 
een waar bcrou,v over mijne 
zonden en den zeer vasten 
wil om deze te verbeteren in 
mijn hart gelievet te prenten, 
terwijl ik met een groote 
2encgenhcid en droefheid 
des harten uwe vijf wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aan$Chouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus, in 
uwen mond legde : Zii heb
ben mVnt lzandtfl en voeten 
doorboord; :zij lubben al 

m;,i·ne bee;t;.'XJ!{lf:.· IB.) 
Volle aflaat voor de 

overledenen als men boven
staand gebed na eerst ge
biecht en gecommuniceerd 
te hebben voor een kruis
beeld bid, met bijvoeging 
van een ander e:ebed tot 
intentie van Z. H. den Paus. 

(Decreet van Z. M. Paus 
Pius IX, 31 Juü /868.) 

Men voldoet aan de 
laatste voorwaarde van het 
decreet door vijf Onze Va
ders en vijf Wees Oegroeten 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
H. Vader te bidden . 



Bid voor de Ziel van Zaliger 

Jan Hendrik Scholte11, 
echtgenoot van 

Gezina Wolters, 
ge0oren te Beuningen den 9 Juli 1885 na 
voorzien te zijn van de HH. Sacramenten, 
overleden te Denekamp den 24 December 
1918 en den 28 daaraanvolgende begraven op het 

R. K. Kerkhof aldaar. 

Waakt I want gij weet niet in welk uur uw 
Heer zal komen. 

Reeds op de helft mijner dagen ga ik naar 
de poorten des grafs; ik heb tevergeefs de 
rest mijner jaren gezocht. 

Ood is goed en barmhartig. 
Hem dank ik de groote genade, dal Hij mij 

zooveel tijd heelt gescho11ken, om mij wel 
voor te bereiden voor den hemel. 

Dierbare echtgenoote, ik heb vertrouwd op 
God en ben gelukkig, doe ook gij aldus. Hij 
is de Vader der weduwen.' 'En bid voor mij, 
ook gij mijne familieleden. , 

ONZE VADER. - WEES GEGROET. 

Goddelijk Hart van Jezus, bekeer de zondaars 
red de stervenden, verlos de heilige zielen des 
vagevuurs. 300 d. afl. 6 Nov. 1906. 

R. I. P. 

H·. Benneker, Koster, Denekamp. 


