
Ü ~:,d~; ~Ie;~4~uf~ 
l<nieên in Uwe tegen\'JOordlg~ 
heid en ik smeeK U met de 
grootste vurigheid van mün 
geesL, dat OiJ U gewoardigl, 
in mün hllrt t.e drukken 
1evende gevoelens van gelOOF, 
van hoop en van liefde, een 
opredlt berouw over mljne 
zonden en een vasten wil, 
mij van mijne zonden (e bO• 
leren, terwjjl ik me~ eene 
groote rumctoening van droef,,_ 
heid bij mLJ zelven overweeg 
en in den geest aansdlluw 
Uwe V~fWonden,vooroogen 

~:~e~lden:ireu ~~~ t 
zelven in den rnoru:l legde, 
o goede .}esus: » Zij hebben 
MJjne haooen en votlen 
doort,oord.. Z!J nebben ol 
MUne beenderen 9eleld~< 

.S"'tc~7 
Vollenafiaatwor de af'ge31:0M!ren,Wartre?rmen r.awanig 

gebiecttt en de H. Cmi,mume onl',b!lQen te rebben, dit gebed bidt 
voor een bee)Q. van den Gekruisten volgens de mlentie van ·dell 
H,Vader, PlusJX 1DecreetvanJ1juli1&11> 



t 
Bid 1Joor de Ziel 1Jan Zaliger 

J O H AN N A V ~ E KA M P, 
echtg-enoote van 

HENDRIKUS WIGGER 
geboren te Losser 16 Jan~"ari 1849, voorzien 
van de , H.H. Sacramenten der. stervenden 
overleden te De Lutte 1 Januari 1922 en 
begraven 6 Januari op het R.K. Kerkhofaldaar. 

Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen 
verkort; niets blijft mij meer over dan het 
graf. Verlos mij, o Heer, en plaats ij 
nevens U en laat dan welke hand ook tegt 
mij strijden. Job. xyn. 1 .a. 

De rechtvaardige staat vast op zi,inen '\ye 
en wie rein van harte is zal God kracllte1 
bi,igeven. Job. XVII : 9. 

De vrees des Heeren is de ware wijsheiè 
en van het kwaad af te wijk@ de vetstan 
digheid. Job. XXVIII : 28. 

Dierbare Echtgenoot en zoon, ik ga var 
U heen, maar onze liefde blijft. Gedenkt mi 
in uwe gebeden en goede werken. Eenmaa 
zullen wij elkander in den Hemel wederzien 

ONZE VADER WEES GEGROET. 

Mijn Jesus, barmhartigheid, 
-··························-··········-·····•······-·······················-

G, J. Oosterbroek, koster, de Lutte. ~ 


