
t. .. i. ... , 
met Vollen /\ 1 aat 

Q Goede en allerzoetste 
Jesns, aanzie mij hier 

voor uwe voeten nederge
knlelil Ik bid en smeek 
U uit bet vurigsle mijner ziel 
van rn mijn hart levendige 
gevoelens van Geloot Hoop 

1 en Lletde te printen als 
ook een waar leedwezen , 
over mijne zonden en het 
vast voornemen van mij te 
beteren; ter zelver tijd aan
schouw ik In mijn eigen 
met diepe aandoening en 

1 groote droefheid Uwe vijl 
wouden, terwijl ik voor mijne 
oogen boude, o goede Jesus, 
hetgeen U reeds de propheet 
David van U zelven deed 
zeggen: ,,ZiJ hebben mijne 
handen en voeten door
boord en al mijne been
deren geteW' 



Kostbaar in de oogcn des Ifccren is de dood 
der heiligen. (80ek der Ps.). 

Eene eerekroon zijn de _hooge jaren, d1e -op 
de wegen <lçr gerechllgbe1d ge\'onden worden. 

.. . (Bock der oµrechtcn,. 
ZtJ was eenvoud1g en rechtzinnig, vreeSdc 

God en week af Yan het kwaad. (Job }1 î). 
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JOANNA CATHARINA SOETEWEY, 
wedU\Ye van MijnhetT 

MICHAËL VERHAERT, 
Prefekt der 3• Orde van dM H. Fi-anciscus, 

geboren te Eeckeren, den 23 Februari 1823 en 
gesterkt door de HH. Sacramenten der 
Stervenden, te J i.oboken, na eene pijnliji e 
ziekte met het voorbeeldigste geduld ,,er• 
dragen, godvruchtig in den Heer ontslapen, 
den 21 De;-cember 1~;00. 

Zij stak hare hand met vlijt aan h~t werk en 
heeft haar brood in geene ledigheid geHen; 
nu rust zij van haren arbeid. (Spr . XXVI). 

Zij was bemind van God en van de mensc~1en; 
haar aandenken blijft in zege. ( Eed. X, 1). 

1 eer_geliefde Kinderen en Kleinkinderen, 
bemint elkarder steeds met broederlijke liefde 
(Rom.). Vergeet nooit mijne zuchten, mijn lij
den en mijne zorgen voor u : verplicht u voor 
de rust mijner ziel te bidde.1. 

(H. Joan. Chrys.l 
Mijn Jesus bennherligheid ! (100 dag. afl. 
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