
Zie, o aoede en aller
zoetste Jesus. Ik werp mil 
op mijne kniel!n voor uw 
aanschijn neer• en b!d en 
smeek U m!1 de a;rootste 
vurigheid des a;emocds. dat 
Oii levendia;c ai:;evoelens van 
ploot, hoop en liefde. en 
een waar berouw over mijne 
zonden en den zeer va1ten 
wil om dete te verbeteren in 
mijn hart gelievet te prenten, 
terwijl ik met een a;rootc 

- genegenheid en droefheid 
des harten uwe vijf wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dit v..ior ooeen hebbende. 
wat reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus, in 
uwen mond legde : ZV heb
btn mYne handen en voeten 
doorboord: zV hebben al 
mg"ne bee;t:_n;~~t~I:,. IB.) 

Volle aflaat voor de 
overlcdenèn als men boven
staand 1._ebed na eerst ge
biecht en gecommuniceerd 
te hebben voor een kruis• 
~eld bid, met bijvoeging 
van een ander eebed tot 
intentie van Z. H. den Paus. 

(Dec,ut llan Z. H. Paus 
Ptus IX, 31 juli 1858J 

Men voldoet aan de 
laatste voorwaarde van het 
decreet door vijf Onze Va
den; en vijf Wees Gegroeten 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
H. Vader te bidden. 



t t 
Bir" '")r de Ziel van Zaliger 

M A k ! A V ~- L T H U l S, 
' weduwe van 

JOHANNES DTlèRtJ:CLHUIS, 

1geboren te Denekan,, ~0 F, bruari 1850, 1m 
voorzien te zijn var fo H. Sacramenten ~e•·. 
Stervenden, overlc, •n den 3en Octobe, 
1919 en den 6den d ,. begraven or liet 

R. K. T(p,rh.h,. te Denekamp. 

Een smar,. ' ·,,, ziekte •maakte een ern • 
aan haar 1t' •r 1net .li)b kon zij sp1. c~c ~~ r 
smar",o)le a~. ,eb ik doorb èbracht, ruste 
looze nct~hten getoid, benauwdheder, o, drvie
Jen mij, doch ik heb den naam dfs Herere,, 
aangeroepen en gezegd: nu dct:1, H i::i-=- r, ,:t ;,_, e 
nv:'t 111ij 1mar Uvven wil An gebiedt. dä,. rn •1i"e 
ziel , in v.r(\de ontvang~,: ,.-orde, want. l1eó li' 
m(i dienstiger te steryen dan te leven. 

Op U mijn God. w tre11 m\jne oogen- geve 
tigd, op U, Vade1 der barmhartiglreden stel · 
ik rn(jn vertrouwen. ' 

De lippen van velen zullen ha13r prijzen, wan' 
met ' het grootste geduld heeft ?.ij smarten · 
pijnen doorstaan. 

Ontfern: U, o Heer, over de ziel Uwer 
dienares MARIA, en zuiver l1aar van alle vle1c
ken der zonden, opdat zij onder het getal 
Uwer uitverkorenen moge opgenorr: ·.::n worden. 
door de verdiensten van onzen Heer Jezus 
Cluistus Amen. · · 

ZIJ RUSTE IN VREDG. 


