
Zie, o goede en aller
zoebte Jes11s, ik werp mij 
op mijne kniel!n voor 11w 
aanschijn neer, en bid en 
smeek U met de a;rootste 
v11righeid des gemoeds, dat 
Oijlevendigea:evoelensvan 
geloof, hoop en liefde, en 
eenwaarberouwovermljne 
:i:onden en den zeer vasten 
wilomdezeteverbeterenîn 
mijnhartgelievetteprenten, 
terwijl ik met een groote 
genegenheid en droefheid 
deaharten uwe vijf wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wal reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus, in 
uwen mond legde: Zfi heb
ben miJne llandtn · tn votltll 
(U)orboord; zij Mbbtn af 

mint lmF/:.'XJ!/'~':.· ~8 .J 
Volle aflaat voor de 

overledenen als men boven
staand gebed na enst ge
biecht en e:ecornmunicocrd ~ 
te hebben voor een kruis
beeld bid, mei bijvoeging 
van een ander 2ebed tot 
intentie van Z.H. den Paus. 

(Decreet van Z. H. Pa11s 
A "us IX, 31 juli J8S8) 

Men voldoet aan de 
laatste voorwaarde van het 
decreet door viil Onze Va
ders en vijf Wees Oeiroeten 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
H. Vader te bidden. 
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Johannes Sombekke, 
Echtgenoot van 

ALEIDA JOHANNA BOUWMA, 
geboren •te l...osr.er den Decen,ber 1874, 
voorzien "'au de 11.H, Sacramenten der 
stervenden, overleden te I osser 2 Juli 1921 
e11 begraven 5 Juli op het ll. K. l{erld1of aldaar 

Gelukldg de mensch. di e do0r G od geroepen 
om zijne bloedverwanten te verlateu en alle 
aardsche banden te verbreken, bereidvaardig 
g-eho0rzaaml en zegt: ,,!leer, in de ee11{·oudig
heid des harten hre11g ik U alles blijmoedig 
ten ol!er. 1 Par. XXIX , 7. 

De zoetste vertroosting, die men in het graf 
medeneemt, is het getuig-enis, dat mc1.o1 een 
onberispelijk echtgenoot, een oprecht e1.1 stand
vastig vriend, een teeder en liefdevol \ ader 
!.!~weest is, en aan de kinderen deg"elijke be
ginselen en christelijke deugden tot e rfenis 
a chterlaat. ll. Franse v. Sales, 

Diepbedroefde echtge11oote. dierbare kinèe
ren, weent niet gelijk zij. die J.!een hoop hebben . 
in den heme l zullen wij ell~ander w~derzie11 ; 
en gij. mijne ldnderen, houdt U\"1e moeder in 
eere al de dagen baars levens. 

I Thess. Il , 12 - Toh. IV , 3, 
Hij was bemind bij God en de menschen en 

zijn aandenken is in zegening. Eccl : XIV, 1. 
Wij hebben hem bemind, laat on~ zijner 

indachtig zijn, tot wij h e m door onze gebeden 
in het verblijf der gelukzaligen zujlen g-e-
1:>racht hebben . • 

Onze Vader Wees Gè'groel. 
Mijn Jesus barmhartigheid. 

11. J. WEETINK, R. K. Knster -- Losser 


