
Zie, o goede en aller
zoetste J csus, ik werp mij 
op mijne knict!n voor uw 
aanschiju neer,on bid en 
smeek U met de grootMe 
vurigheid des gemoeds, dat 
Gij levendig~ gevoelens van 
geloof, hoop en liefde, en 
een waar berouw over mijne 
zonden en den zeer vasten 
w!lomdezttcvcrbcltrenin 
mijn hartgelievetloprc:ntcn, 
terwijl ik 111et een i,::roo!e 
gonegenheîd cu droorheid 
des harten uwe vijf wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dit voor oogeu hebbende, 
waf reeds do profeet David 
over U, o ioedo Jcsus, Jn 
uwe11 mond legde: Zij /1tb
be11 m{Jne htmde11 e11 ,,oeten 
doorboord; z{j hebbc11 11! 

m{Ji1e bee;i/ft°l:lt~fr /8.) 

Volle :1flnnt voor de 
overledenen als mcnhoven
staand gebed na eerst ge
biecht en gccotl1111unlceerd 
to hebben ,·oor een kruis
beeld ,bid, mei bijvoeging 
van een anper gebed 101 
intentie van Z.H. den Paus. 

(Decreet van Z. H. Prws 
Pius IX, 31 /11/i l8S8.} 

Meu voldoet ann de 
laatste voorwaarde van het 
decreet door vijl Onze Va
dersen vijfWeesOecroeten 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
t-1. Vader le bidden. 



t 
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

JAN VILHABER, 
Echtgenoot van JOSEPHINA 

SOPHINA MARIA LIST, 
~ebore11 te Amsterdam 18 Sept. 1885, overleed 
hij, 11a voorzien te ziju van de H.M. Sacra
rne11ten der stervc11dc11, de11 13den Oct. 1917 te 
Losser en werd den I6dc11 Oct. d.ll ~v. op liet 

R. K. Kerkhof aldaar begraven. 

\,Vaarom is 11üj11e sma, t _eindeloos geworden 
en wiîde mijne liupelooze kwaal niet genezen? 

Jerem, XV, 18 . 
Ik zal vertrouwen en niet vreezt11, w,mt mijn 

sterkte en 11ilj11 lof is den Heer e,, Hij is mij 
tot heil geworden. Is. XII, 2. 

Va:1 leve11skrachte11 uitgeput stierf hij na een 
werkzaam en gocJscJie11stig 1eve11. 

Nèe111 1 Heer, Uwen ct:e11aar op in Uw rijk 
Rit. Rom. 

J,3cminde echigenoote en kir.deren, treur niet, 
gelijk zij die geen hoop lichben. eenmaa-1 zie11 
wij t:lka11der weder, waar 11ierna11cl onze \'reugde 
zal storen . Ik hid u bij·Onzen Heer Jes. Chr. Octt 
gij mij helpt i11 uwe gebede11 voor 111ij bij God. 

1!0111 . XV , 30. 
UEBr:n. Wij bidden U, o !leer, 011irer111 U 

\·olge11s Uwe goedheid over c.le ziel van Uwen 
ûie11a<H, bevrijd hem van de h~smetting ·der 
sterfdijkbeid i.:'.ll dne hem de eeuwige zaligheid 
genie,tt-11, o·oor Christus onzen Heer. · 

Mij11 Jezus barmhartigheid. (100 dage11 afl.) 

Onze Vader - Wees Gegroet. 
Hij ruste in vrede. Amen . 

. - ---~ 
. A. TliUiS, R. K. Koster - Losser 


