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,, Zi~, o goede er1 aller-

! .zohlsle JéSos, ik wC.rp mil 
op lllijnc kniefn voor uw 
aanschijn nêer, en bid en 
5meek U met de grootste 
vurigheid desgemOfdS, dat 

~~i~~t~~:; g:;~1~4d!:":~ J" 

.. :~~d~~a~~c~~~\~~rv~~i~~ 
0

wili>1udeietcvertleterenin 
mijnhar!ge!ievctteprenten, 
terwijl ik met een groote , • 
genegenheid en droefheid 
des h:1rte.n uwe vijl wo11dqn 
bij inij -·zeh•en overweeg® _ 
in den geest aanschouw, 

, dit · vuor oogen .h6bbepd_e, . 
wal reeds de profeet David ~ 
oyer U, ó goede ~esus, in 

. ,mm mbnd legde : Z(j li'eb
'!1!11 miJru! _1:ar1d1•11 1m vpl'Un _ 

1 ifoorboord; z/i !tebbet1 o! 
mijne bu11derer1 f!l!leld 

(Ps. XXI, 17, 18.J 
Volle aflaat voor d,e 

;ovetledenen als men bo'ven-_ 
· staaud _gebed na eerst ge• 

,biec)lt en · gecom!1iunîcee_rd 
te hebben, voot een knus
beeld' bid, 1\1ct biiYoeging 
Yan een ander aebed tol 
in!entie.Yan Z. J-t. den Paus. 

fDureet van Z. li. Pous 
Piu.~ IX. 3,_J juli J8S8.) 

'· MCn voldoet a:tn de 

~~~:!:1 v~~~~v~1to"~:b1·t=~ 
, ' ders•en vijfWçesOei!roel~p 

of andere dergelijke '. &èbe
den tot inten tie Yan den 
H. Vader te bidl,len . 
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Geloofd zij Jezus Christus, in 'álle eeuw:gheïd. 

Amen. , 

Bid voor de Ziel van Zaliger 

JOHANNES HERMANUS SLOT. 
Echtgenoot · 

HENDRIKA MARIA PETERINK, 
geboren 16 Juli 1894 te Lonneker en aldaar 
plotseling overleden 20 Januari 1927 en 24 
Januari begraven op 't R.K. Kerkhof aldaar. 

Zoo ook _ de rechtvaardige voor zijn tijd 
door den dood wordt weggerukt, zal hij in · 
rust zijn Wijsheid IV. 7. 

Die goed geleefd heeft, sterft niet slecht. 
H. Aug. in Ep. Joan. 

Dierbare vader en echtgenoote, · vaartwel 
tot in den hemel ; vergeet mij in uwe gebeden 
niet. 

Mijne dierbare kinderen, houdt uwe moeder 
in eere al de dagen baars levens. Bemint 
elkander met broederlijke liefde. Stelt uw 
vertrouwen op God, en vergeet mij in uwe 
gebeden niet. 

Goede Jssus, geef hem de eeuwige rust. 
Dat hij ruste in vrede . 

........................... 
H. P. Vos, koster, r_;,nneker. 


