
Zié, o ~ goede en aller.".' 
zoetste . Jesus, !k werp 1mJ 
op mijne knieën voor mv 
Kàn11chijn, en bid en smeek 
U met de grootste vnrigheill 
tles gemoeds dat Gij Ieven
dige gevoelens van geloof, 
hoop e:c. liefde, eu een wi,.ar 
berouw over mijne misslagen 
en den vasteu wil om ze te 
verbèteren, in mijn hart ge
lievet te iirenten: terwijl ik 

dr:erf~t:etha . 
Wonden -..bij mij 
weeg e~n den 
schouw , voor 
bende, wat de 
reeds U, o ioed 
U z.el ven in ae~ 

al mijne h,:oe1Hleren 9'.tdd." 
Toevoegelijk aan de zie

len iu het Vagevuur, ver
t,(r~ a~:or a z. IJ. Paus Pms 

gebiecht en gecommu11iceenf 
te hebben, voor een afbeeld
sel van· den gekrnisi~den Je
•ms, godvruchtig zullen lezen, 
mits men nog eeuigen tijd 
hidde tot intentie v11.n den 
Paus van Rome. Hieraan vol
doet men;wanneer men ,•ijf
ml\31 het (hue Y flde1· en JJF rl'i: 
gegroet bidt. 



t 
Bid voor de Ziel van Zaliger 

ltENDRIK-A VISSCHEDIJK 
~eduwe van 

Hermanus Grondman, 
geboren te Berghuizen den 2en Februari 1842, 
aldaar overleden . na meermalen gesterkt te 
zijn met H. H. Si.cramenten den 30 Mei 1902 
en bcgl'aven den 2en J nni daaropvolgende 

op het R . K . ~crkhof te Oldenzaal. 

Heer. ik heb hevige pijnen geleden in mijn 
lichaam 1 1naar ik heb ze met vrengde de::;· 
harten verdragen om uwentwille. 

. Mach. VJ : 30. 
Zij wns eene deugdza1ne vrouw, die gocts

\Tncht en zedigheid beminde, die haar huis 
1net vlijt en omzichtigheid bestuurde, ha.re 
hand vonr den behoeftige gaarne opende en 
de wet der zachtmoedigheid op hare l ippen 
drneg. Jud. VUL Prov. XXXI. 

:Mijne kinderen, ·vergs.et mijne zuchten niet, 
denkt aan hetgeeQ ik geleden en de z orgen, 
di e ik Yoor lI gekoesterd heb. Legt lJ den 
plicht op voo,· mijne ziel te bidden. 

H . J aan. Chryst. 
Mijn Jczns. barmhartigheid 

(100 dagen aflaat.) 
Onze Vader. - ,v-ees gegroet. 

Dat zij ruste in vrede. 

Stoomdruk F .. BANNING , O!denzai.l. 


