
0 GOEDE EN ALLERZOETSTE. JESUS zie ik huig mijne 
knieën in Uwe tegenwoordigheid, ik bid en smeek U met de grootste 
Vurigheid van mijnen geest, dal gij U geWaardigt in mijn hart te druk. 
ken, levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde. een waar 
berouw over mijne zonden en eenen zeer vasten wil om mij te beteren, 
terwijl ik met groote aandoening en droefheid bij mij zelven overweeg 
en in den geest aanschouw uwe vijf wond~n, hebbende voor oogen 
hetgeen de profeet David reeds in uwen mond plaatste over U zelven, 
o goede Jesus : 1

· Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en 
al mijne beendereil geteld. 1 (Vollen affaat). 
Üiiji. W.& Û", Bnaa. Pl. 41 



Weest bereid, want gij weet niet wanneer 
de Zoon des menschen komen zal. 

0 groot geheim des doods ! wat leert gij 
ons wel hetgene wij zijn op aarde. 

t BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

JUFVROUW 

JUllA MARIA VERHAERT 
Lid van den bcnd van het H. Hart. 
en van verschillende broederschappen 

·gebo ren te Woensdrecht op 12 Februari 1861. 
schielijk overleden te Hoboken 16 September 193 1 
Na bediend te zijn van d2 H .H" Sakramenten 

Zij is zacht ingeslapen Qm te ontwaken io den 

hemel. de reinheid harer zeden en de rechtzin

nigheid van haar geloof wezen ons daarvan een 

vaste waarborg. (H. Aug.) 

God let er riict op door welke zÎekte maar in 

wat zielstoestand men tot Hem komt. (H. Aug.) 

Gelukkig die het uur van zijnen dood gedu

rig voor oogen heeft, en zich alle dagen bereidt 

om te sterven; doe dan nu uw best om zoo te 

Ie~en dat gij op uw laatsten dag eerder moget 

blijde zijn dan bevreesd. lmit. K ristl. 

Duurbare bloedverwanten en vrienden wees 

mij in uwe gebeden indachtig. 

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 
( 300 dagen afl.) 

Zoet Hart van Maria. wees mijne zaligheid. 
f ;. (ZOO d. afl.) 
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