
. Zie, o goede en aller• 
zoetste Jesus, ik werp mij 
op mijne knici!n voor uw 
aanschijn neer• en bid en 
smock U met de grootsté 
vurigheid des gemoeds, dat 
Gij levendige gevoelens van 
geloof, hoop en liefde, Cin 
een waar berouw over mijne 
zonden en den zeer vasten 
wil om deze te vt'rbeteren in 
mijn hart gellevet te prenten, 
terwijl ik met een groote 
genegenheid en droefheid 
des harten uwe vijf wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet Daviçl 
over U, o goede Jesus, in 
uwen mond legde : zy lub• 
ben miJne handen en 11o~ten 
<ÛJorboord; zij hebben al 

mfjne •bee(ts~rXJ!t~'~'t IB.) 
Volle aflaat voor de 

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

(Decreet 11an Z. H. Paus 
Pias IX, 31 /111.i 1858.} 

Men voldoet aan de 
laatste vOorwaarde van het 
decreet door vijf Onze Va-

• ders en vijf Wees Gegroeten 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
H. Vader te bidden. 



In uwe godvruchti!?e gebeden wordt, 
a1mbevolen de Ziel van Z1tliger 

LA1'IBERTUS SCHOLTE.N, 
weduwnaar van 

ALEIDA ELI,EN, 
overleden te Beuningen \gem. Losser) den 
8 Mei 1917, na voorzien te zijn van de 
HH. Sacramenten der Stervenden in den 
ouderdom van 75 j,uen e n den 11 d.a.v. 
begrl\ven op het R. R. Kerkhof te Denek1tmp. 

Dit is onze roem; de getuigenis van ons 
geweten, dtt.t wij in eenvoud des harten en 
in oprechtheid voor Hod op deze wereld 
gewandeld hebben . II Cor. I : 12. 

Ik ben krank geworden er, er Wits niemand 
die mij helpen kon. Ik riep tot den Heer en 
Hij heeft mij uit mijne kwellingen gered. 

Ps CVI: 12, 13. 
Dierbitre kinderen, 1tltlid heb ik uw geluk 

beoogd;. doet nu hetgeen r,~i van mij geleerd. 
gezien en !!;ehoord hebt. Zijt ijverig in den 
dienst des Heereu en draagt zorg den band 
der onderlinge liefde te bewaren, helpt 
elkander in alles en bidden w(i steeds d1tt 
wij elkander in den tie me I mogen wederzien. 

HElllW. 
Wli bidden U, o God, vArleen aan Uwen 

dientun LAMBERTUS, vergiffenis van zl1ne 
zonden en zwakheden en la• t hem deelhebben 
in bot geluk uwer uitverkorenen. Dit smeeken 
wlj u door Jezus Christus onzen Heer. Amen . 

ONZE VADER - WEES GEGROET. 
Mlin Jezus, barmhartigheid. ( 100 d. afl.) 

H, Benneker - Denekamp. 


