
0 goede en allertoets.te 
Jetus, 1.ie. il;: werp mij 
op <l<:: knieën voor Uw 
:ia nschijn neder. Wil in 
mijn hart pfenten leven
dige gevoelens van ge
loof, hoop en liefde . Geef 
mij een oprecht berouw 
over mijn :z.onden met 
het vaste voornemen. 
mij daarvan te beteren. 
Dat bid en smeek ik U 
met al de vurigheid van 
mijn ziel, Vol ontroering 
en smart beschouw en 
overweeg ik daarbij uw 
vijf wonden, er aan den
kend, wat reeds de Pro

. fect David U, goede 
Jcius, over Uz.clf liet 
:z.eggen: 
"ZIJ HEBBEN MIJNE 
HANDEN EN. VOE
TEN DOORBOORD. 
ZIJ HEBBEN AL 
MIJNE· BEENDEREN 
GETELD". 

(Ps. 27. 17, 18). 

Hieraan is door Z.H. 
P,1us Pîus IX d.d. 31 Juli 
1858 een v0IIe aflaat 
verbonden, te verdienen 
door alle geloovigen, die 
met een oprecht berouw. 
na gebiecht en gecom
municeerd te hebben, dit 
gebed voor een kruis
beeld 11odvruchtig zul
len heb0eu gebeden en 
d<larenboven eenigen tijd 
bidden tot intentie van 
Z .H. 

Men voldoet aan deze 
laatste voorwaarde door 
het bidden van' eenmaal 
het Onze Vader, het 
W«s Gegroet en het 
Eer aan deo Vader. 

Mijn Jezus, barmhartigheid. 
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Bidt vo.:,r de ziel van 

lVIARIA SCHULTE 
weduwe van 

HENRICUS ALBERS 

geboren te Rheine 14 Juni 1866, voor
zien van de laatste H. Sacramenten 
overleden in het Katholieke Zieken
huis te Denekamp 29 September 1946 
en den 3den October d .a.v. begraven 
op het Katholieke Kerkhof aldaar. 

'·oe dood is geen dood meer, maar 
een overgang en een verandering 
van woonplaats van een slechter 
naar een beter. 
Kinderen., nu ik niet meer hier ben, 
luistert voor het laatst naar mijn 
raad; weent nie t over mij, maar bidt 
voor mij en denkt alle dagen aan 
mij. Bidt voor m ij elke dag een onze 
Vader en Wlees gegroet. 
Denkt aan p et oogenblik, waarop ook 
gij zult sterven. Met smart heb ik u 
voortgebracht, met liefde u in de ar
men gedragen en u gevoed en groot
gebracht. Laa t het niet vergeefs zijn 
al het goede, dat ik voor u deed. 
Ik vraag. u vergiffes-lis voor het te
kort schieten in vele dingen. Volgt 
h et goede in mij na , sla op het min
der goede in mij geen acht, ook jk 
was een mensch met gebreken. 
Ik zal u eens wederzien, op het einde 
der dagen. Bidt, dat dit in heerlijk
heid moge geschieden. 

Heer, geef haar de eeuwige rust, 
het eeu-wige licht verlichte haar. 

Dat zij moge rusten in vrede. 


