
z/i, o goede en aller
zoetste Jesus, ik werp mij 
op inline kniefn voor uw 
aanschijn ueer , en bid en 

, smeek! U met -de grootste · 
1 vurighei (l dcs_gemoeds,dat 
\ OiJ lovendige gevo~lcns van 

geloof, hoop en llefde,en 
eenwaatberouWover mijn e 
ondenen denzeervasten 

wil om· dueteverbeterenin 
mijnhartizelievetteprenten, 
terwijl ik met een groote 
genegenheid en droefh eid 
des harten uwevij!wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dil voor oogen hebbende, 
wa t reeds de prnfee! Dav id 
ov~J.i U, o goede Jesus, in 
uwr,1 mond legde: Zij 1ieb
bt11 mjp1r. ha11dm en vor.tt11 
doorboord; zij lubben al 
mfj11 t! bundum geteld 

(P.s. XXI, 11, 18.) 
Volle aflaat vo!;r de 

overhldenen als tnenbo\'en 
staand gebed na ecrsi ge
biecht e11 gecommuniceerd 
te hebben ,·oor een kniis
bce!c! b itl, met bijvoeging 
van een ander gebed tot 
intentie van Z.H. den Paus 

(Decrut 1·an Z. H. Paus 
Pi11s IX, JI juli 1858.) 

Men vold oet aan de 
laa tste voorwaarde v~,n het 
dt:creet door vijf Onze Va 
ders en viJ!WeesOegroeten 
of andere dergelijke gebe
den tot inlenlie van den 
H. Vader te bidden. 
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,,,. In uw hg~dv}\1-chtiçÏ~:-~;~;bed~o wordt aanbeVoleo 
0 ttE,ND~.iKA . VELD HUIS. 
~ . . 

echtgenoote vall 

,~ GERARDUS BROO!{HUJS. ,, 
geborenr,fe Noord-Deurningen ,._3, September 1857, 
overledêp': te Noord-De~ming;·n 7 April 1928 en 

be:gciive.ü te Üê.iJ.ekamp 12 April 1928. 
~ 

Goed voorbereid .,..en "I met vol vertrouwen op 
God is ilj van hier gescheiden. -

De zoetste v~i:_troostÎng die men- in het graf 
medeneemt. is het getuigenis, dat. men een onbe
rispelijke echtgenoote en liefdevolle , mê_i!der ge- _,. 
weest is en aan de kinderen degelijk~ bêginse1mi _~- R 
en christelijke deugden tot erfenis achte·~laat. , .. ,;: .-'H!'?. 

H. Franc. v. Sales. -
Dierbare Echtgenoot . _en Kinderen, - ik ster f. 

maar miine liefde sterft niet, ik zal u in dw 
Hemel blijven liefhebben; gaat voort God ge~ 
trouw te -.. dienen . en vergeet mî.j niet'.~ in uwe 
gebeden, dan zullen wij eens elkand~r wi!derzien 
bij God, die alle tran~n drooJt en et!uwig~ 

. vreuade schenkt na kortsto:-idige drodenis. 

Zoete Heer fezus, geef haar d i! e~ uwige rust, 

· (300 d afl.) 

H. Bennek er, Denekamp. 


