
Gebed tot onzen Heer Jesus Christus den Gekruisigde. 
<AFLAATGEBEp> 

Û g~e~;,i:rn aJ~i~0êt.!tea1::i~{jn2i~'.eJ~r~~f1 ii:;ljm!J~ 
hart prenten levendige gevoelens van geloof, hoop en 
liefde. Geef mij een oprecht berouw over mijn zonden 
met het vaste voornemen , mij daarvan te betel'en. 
Dat bid en smeek ik U met al de vurigheid van mijn 
ziel. Volt -Ontroering en · smart beschouw en overweeg 
ik daarbij Uw vijf wonden, er aan denkend, wat reeds 
de profeet David U, goede Jesus, over Uzelf liet 
zeggen: Zij hebben mijn handen en voeten doorboord. 
Zij hebben al mijn beenderen geteld. 

Dit gebed worde gebeden voor een beeld van den ge
kruisigden Zaligmaker; daarna bidde men tot intentie 
van Z. H. den Paus, Zeker voldoende is één Onze 

. Vader, één Weesgegroet met Eer aan den Vader. 
v.w.u. 



Gedenk in Uw godvruchtige g-ebedPn 

ELISABETH MARIA VENUS 
echtgenoote van 

GIJSBERTUS THEODORUS VAN AALST, 
gebor_e11 tt l~tten ~o Feb"uari 1908 plotseli11g - nog 
voorzien vR. n het H. Sacrament des Oliesels - over
ledt>n te I ◄:ne-n (\Va n n) 10 Juli 1945 e-n den 12cn 

d o.v, Op het R.K. f-.:t:rkhof alllaar beg raven. 

In <len nog je ugdigen leeftijd van 37 jaren, in 
het 15e j ~ar van ht=t huwelijhleven r iep God d eze 
goede ed1tµf!'nool~ en zorgza me moeder van haar 
zeven ki11d t'ttjes np ten Hemel. 

\Vij vra _k!e1 1 n iet naar het ,,waarom''? De beant .. 
Woording van die vral-lg ligt hoven de menschelijl<e 
wijsheid. \\" ij weten ab chri~tt'nen, dat Ood niets 
èoet of toel,wt zonder ZÏ]n ()oddelijke bedoelin gen, 
en daarom buigen wij slechts OJl!) hoofd en zeggen: 
HHeer, hûe hard 't ook is, Uw H. Wi l geschierie"· 

1laar waa.r,Pp" wij wel reke-ncn en .met vastheid 
vertrouwef1, ' dHt is, d:. t Hij 011s ni et boven onzi 
kracht z<ll beproe'/en, en ons tri,ost e n sterkte zal 
schenken. l ◄:n .Moedtr, die in het lt-v e n aen. trouwe 
echige·□ ot t e en een minnen.:le, z:or~...,,_nde en offerende 
moed~r is geweest, za.l vanuit deu Hemel h.iar dier., 
baar gezin niet vergeten, ma::'lr met nog grootcr 
lief<le verzorg-en, da,, ~\j 'top aarde h<"d kunnen doen. 

Vraagt dlls haar h ulp en vor rspr~ak, en prent diep 
in Uwe h,nten , wat zij voor U als echtgenoote en 
moeder i!- gf'wee!-t. 

De tijJ gaat ~nel."½ t leven Î!- kort. Spnedig wa cht 
on" allen de eeuwigheia ,Al mijne dierbrre huisge" 
nooten, leeft z66 <lat wij spoedig zond.er scli,-idi ng 
met elk;1ar hij de n HemelschCn. Vader vereenigd zijn. 

Dier'nare t-chtgenoot, m ne<ler, zuster en kinderen, 
i!edenkt mijn er in uwe gebeden. 

ZIJ RUSTr: [N VRIWE. 

J. Th. Slutter, R.K. Boekhandel. lètten. 


