
0 GOEDE EN 

All.ERZOETSTE Jri:ses 

Zie i:k buig m.öne knie 
en in Uwe te~wpor. 
digheid,ik bid en smeek 
\; meta~ grootslcvu1;g: 
heid van m11mm ~ est 
dal Oij l! ócwaardigt m 
mij~ bart te drnkken, 
levendige gevoelens van 
Geloof. tfoop en Liefde,. 
een W6ar berouw over 
mijne ZOfldcn ~n eenen 
zeer vasretl wil om mij 
te beleren, terwijl il< 
met groote aandoening 
endroefheid bij mij zel 
ven ove1•wee,g en in den 
geest aansêliouw uwe 
vijf wonden . hebbf'nde 
voo1• oog.en .hetgeen ne 
profeet David reeds in 
uwen mond plaatste 
ov.er U zelven o ~e 
J,!;;us : " ZlJ. IU:BBE~ 
MIJ~'E HA.'DEl< E~\'OETE~ 
DOORBOORD EX .AL )fJJXE 
srt.,1JERE~ GETELD • 

, Vollen afia<i r 

0 MI.JN JESl'S .BAIOIBARTIGHEJD 1 
ZOET HERT VAN JESUS,WEES MlJNE [!EFDE ! 

Pl. 351 



Zalig diegene die in den Heer sterven, 
want hunne goede werken volgen hen. 

(Openbaring-) 

t Ilid voor de Zielerust van Zaliger 
Mijnheer 

Michaël Joannes Verhaert 
Lid van den Bond van het H. Hart 

en van verschillende broederschappen 
geboren te Woensdrecht den 26 April 1866 
godvruchtig overleden te Hoboken 7 Mei 1930 
Na bediend te :t.ijn van de H.H. Sakramentcn. 

Hij heeft zijne ziekte met eene groote 
verdul<ligheid en eene uitnemendende over
g-evin,z aan de wil Gods verdragen, weten
de dat zoo wij met J esus-Christus lijden, 
wij eens met Hem zullen verheerlijkt wor
den. Rom. VIII. 17. 

Hij was eenvoudig, goedaardig, minzaam 
in den omgang en van zijne jeugd af in 
de deugd geoefend, daarom werd hij be
mind bij God en de menschen, en zijn aan
denken is in zegening. 

H. Mach. 15 Eed. X G. V. 14. 
Ik smeek om de gebeden van allen die 

mij gekend en bemind hebben. 
Beminde broeders, zusters en bloedver

·wanten, mijne liefde voor U sterft niet. 
daa1·boven zal ik U beminnen geiîjk ik U 
bemind heb op aal'C!e. De scheid'n ,,- zal niet 
eeuwig- duren; wij zullen elkancler in den 
Hemel wederzien om nooit meer gescheiden 
te worden. 

Heilig Hart van J csus, ik heb betrouwen 
op U. (300 dagen aflaat) 

Zoet Hart van Maria wees mÎjn heil. 
·(300 dagen aflaat) 


