
Zie, o goede en aller• 
zoets te Jcsus, ik werp mij 
op mijne kniel!n voor uw 
aanschijn neer, en bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemoeds, dat 
Oîj levendige ge voelens van 
geloof, hoop en liefde, en 
een waar berouw over mijne 
zonden en de n zeer vasten . 
wil om deze te verbeteren in 
mijn hart gclicvct te pre nten, 
terwijl ik met een groote 

~=~~-~~~!i~w:1vijf ~~~hdc~~ 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus, in ' 
uwen mond legde : ZV lttb· 
lun m{/fle handen en voeten 
doorboord; z{j hebben al 

mVne beet"ft:.'X;f{1~'~-IB.) 
Volle aflaa t voor de 

overledenen als men bo ven
staand gebed na eerst ge• 
biecht en gecommunicee:-d 
te hebben voor een kruis-. 
beeld bid, fflet bijvoeging 
v11n oen ander eebcd tot 
iiitentie van Z. H. den Paus. 

(Decrl!et van z. H. Paus 
Plus IX, J/ Juli 1858) 

Men voldoet aan do 
laatste voorwaarde van het 
decrecl door vijf Onze Va
ders en vijf Wees Oegroelen 
of andere dergelijke gebe
de n tot intentie van den 
H. Vader te bidden. 



Bid voor de Ziol van Zaliger 

Gerardus Thiiink 
ecntgenoot Vl\n Ma.ria_Kl'l!nhws. ' 

eehorrn te MNnder den 1B MRart 1~6~ n~ 
het ont\'angen der H. HRCrH.menten overleden 
te Vttss~ den 18 Mei 1917 en begraven den 

21 d.H.v. op het R. K. Kerkhof 
te Vasse. 

Heden is de mensch en morgen versphijnt 
hi1 niet meer. Thorn. à Ketnp. 

Als een goed Vf\.der gedroeg hU zich in 
"1 les met groot beleid, bleef vast gehecht 
HKI\ d..-n diènst vRn God, ]eerde de zijnen 
God v, f•ezt>n de zonde vluchten de wet Gods 
te beminnen en er nH. te leven. 

VHartwel dA.n mijne dierbare echtgenoote, 
ldncteren en fttmiHe VK.K.rtwel ! het vttlt mij 
hard van u te moeten scheiden maar ü-od 
roert mii. 

Ik sterf gerust en gelukkig, vol vertrouwen 
op (jocls b1Hmh1<rtigheid en in het volle be
wustz\jn mUne plicht als vader goed te hebben 
vervuld. Als ik u nog eene gunst verzoeken 
m».g o treurt dan niet wijl ik van u scheiden 
moet mtuH wees mliner indachtig blj uwe 
gebeden en goede werken. 

Dierbare eohtgcnoote en kinderen ik bad 
gehoopt nog eenigen tijd bli u to zijn en nog 
veel voor n te doen, hadde God het toegc-
J"ren. 1 Cor. XVI : 7. 

Houd God voor oogen alle dagen uws 
levens, bewtlard de geboden uwer moeder· en 
verget:t niet de lessen van uwen vH.der. 

Prov. VI : 20. 
Dit zeg ik u opdat gij elkander lief hebt. 

ONZE VADER - WEES GEGROET. 
Dat hli ruste in vrede. 

B. Koopmans - Vasse. 


