
0 GOEDE EN ALLERBARMHARTIGSTE JEZUS, 
aanzie mij hier voor uwe voeten nedergeknield. Ik 
bid en smeek U uit het vurigste mijner ziel ,,an in 
mijn hart levendige gevoelens rnn Geloof, Hoop en 
Liefde te printen alsoolt een waar leedwezen over 
mijne zonden en het vast rnornemen van mij te 
beteren, terzelfdertijd aanschouw ik in mijn elgen 
met diepe aandoening en groote droefheid Uwe Yijf 
wonden, terwijl ik voor mijne oogen boude, o goede 
J ezus, hetgeen U rt:!cds de profeet David rnn U 
zeh,en deed zeggen : « Zij hebben mijne handen en 
voeten doorbocrd en al mijne beenderen geteld. » 

Volle aflaat, 
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BID VOOR DE zr°t:L VAN ZALIGER 
Mijnheer 

f elix Joseph URHAERI 
weduwenaar van Mevrouw 

Leonia JANSSENS 
Lid van den bond van het H. Hart. 

en van andere broederschappen. 

geboren te Woensdrecht 26 Oogst 1862, 

overleden te Hoboken op 18 Juni 1931. 
Na bediend te zijn van da H.H. Sakramenten 

Door zijn levenswandel, die zoo zacht. 
zoo minzaam en rechtzinnig was, bad hij 
de genegenheid en den eerbied gewonnen van 
al degenen, die hem naderden. Zijne gedach
tenis zal in zegening blijven bij God en bij 
de menschen. 

Droeve dagen, rustelooze nachten heb ik 
doorgeworsteld. Mijn lichaam was onder
mijnd, en mijn ledematen waren als ont
wricht ; doch ik zweeg, ik zuchtte r.auwe
lijks, want Gij, o Heer, beproefdet mij 1 

Vaarwel, mijne dierbare kinderen, en klein ~ 
kinderen, heb dank voor uwe hetUe en uwe 
zorgen, de Heer zal U belooueu. L.1e ik aterf 
maar mijne liefde voor U sterft niet. ik zal 
U beminnen in den Hemel gelijk ik U 011 
~arde heb liefgehad. 

Vaart,vel, duurbaren, vaartwel gij die mij 
zoo teederlijk verzorgd hebt in mijn lijden, 
eenmaal zal mijn hart zich verblijden in uw 
wederzien ; ik smeek u mij bij te staan 
door uwe gebeden. 
H. Hart van Jezus ik heb betrouwen In U. 
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Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 
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