
OgoedetJr,alkr.t«tJteJau.1, 
, ~ikóuigmfjnekni«n. ittUIIM 

tegtltlrJ<Jof'ril"gh(id,iktJi,d en. iksm.eekllntet 
degroot$111 ourig'Mut ua,i. mif,un geest, 

:t:JJ:r:e~;:';!~7::x:';e~;Î, 
hoop en üefdt. tmroaar berouw ouer 
mipu x(Jnden,e,r,unen ,:,:,ar r1asten, 
mil oan, mfi te beteren,, terrvi,t ik met 
groute aMdoeniti9wtdrqefhdd, óijm!J 
uloe1r,ooenoeegen. in, dut.gust aal!., 
,sc/wWI} uroe utjfroondm, hebbende 
uooroog-m hetgeen, de profid DatJi4 
eerlyd-.> oan, u..o goedt-J~us uit.sprak 

Zij hebben mijne handm en \"oeten door
boord en al m!JILC beenderen $.ddd. 

f's Z7J 17 /8. 
"Vollen aflaat, tofJooegeljjk aan de 

01Jerkden,en, mits te biedtte11,, te com.~ 
11UP11cecren" het bóoenstaande gebed 
oqor em J<,1111Jberld, tfl lr...en,, en. 
daareMOotn eenige tyd Ie ótdden 

.., oolgen.s het m:x icht oan, dett Paus 
uan.ROtne. · 

Deeret de ,!ä,S P1e ]X. 
31 Jmllet 1868 



t 
In de H. Misoffers der Priesters, en de gebeden der 

Geloovigen wordt aanbevolen d~ Ziel van Zaliger 
de Zeer Euw. H eer 

HENRICUS JOSEFUS SMIT, 
· Geboren te Losser , 31 October 1873, 

Priester gewijd . , , . 15 Augustus 1897, 
Kapelaan te Rossum (0.), Borne, 

Laren (N.H.). . 1897-1912. 
Pastoor te Glanerbr11g 1912 - 1921, 
Pastoor te Lonneker , • . . 1921-1929. 
voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden 
aldaar 011erleden den 22 Januari 1929 en den 26 

Januari d .a,v. op het R. K. Kerkhof begraven. 

De Priesters, die goed besturen, zijn dubbele vcr
eering waard. vooral zij die arbeiden in woord en 
loer. I Tim. V, 17. 

Dit i~ ooze roem, de getuigenis van ons geweten, 
dat wij in eenvoud des harten en in oprechtheid in 
deze wereld verkeerd hebben. 

1 Cor. 1, 12. 

Laten wij bidden, 
0 God, die onder de apostolische priesters Uwen 

dienaar Henri c: u s door de priestelijke waardigheid 
hebt doen uitblinken. verlern. bidden wij U , dat h,j 
in de eeuwige gemeenschap warde opgenomen door 
Christus onz.en H eer. 

Mijn Jez.us, barmhartigheid. 

(100 dagen aflaat). 

Onze Vader Wees gegroet. 

H ij ruste in vrede. Amen, 


