
Zie, o woede en aller
zoetste Jcsus, ik werp mij 
op mij11c kniefn voor uw 
aanschijn neer,eu bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemoed,, dat 
Gijlevendigegevoèle11svan 
gelool, hoop en liefde, en 
een waar berouw over mijne 
zonden en den zeer vrscen 
wilomdezeteverbeterenin 
mijnha.rte:e!ievetleprenten, 
terwijl ik met een &rooie 
genegenheid en droefheid 
des harten uwe vijf wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den e:eest aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus, in 
UW(:fl mond legde; Zij l/t/J
be11 miJne handen e11 voettn 
doorboord: z/i hebbe11 "' 

mj11e beer''t:rx1t~':.· 18,) 

Volle aflaat voor de 
overledenen als men boven

. staand gebed na eerst ge
biecht en gecommuniceerd 
te hebben voor een kruis
beeld bid, met bijvoeging 
Van een ander gebed tot 
intenlie van Z.H. den Paus. 

(Decretl van Z. H. Paus 
Pius IX, JI juli l&S8.) 

Men voldoe, aan de 
b:atste voorwaarde van het • 
decreei door vijl Onze Va.
dersen vijfWeesOeg:roe\en 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
H. Vader le bidden. 

E. S.W. 



t 
Gedenk in uwe gebeden de Ziel 

van Zaliger 

GEZIENA VOLLENBROEK 
geboren te Hasselo 14 Mei 1853, na het ont

vangen der H. Sacramenten der sterven
den overleden te Hasselo (par. Deur

ningen) 10 Mei 1935 en aldaar be
graven 14 Mei d.a.v. 

Hoe goed is het na een deugdzaam leven in 
den Heer te sterven; de overleden vrouw was 
een eenvoudig, godvreezend mensch, zij deed 
wat goed en waarachtig was voor het aan
schijn van den Heer, zoodat de hooge jaren 
op de wegen der ge rechtigheid bereikt, haar 
een kroon van waardigheid waren . Zij stierf 
van krachten uitgeput in het volle vertrouwen 
het loon te zullen ontvangen dat God den 
eenvoudigen van harte heeft toegezegd: 

Dierbare verwanten, vergeet ·mij niet in 
uw gebeden, de goede God zal met U zijn en 
eenmaal zullen we elkander wederzien. 

Allerheiligst Hart van Jezus, wees mijn hulp 
H. Hart van Mariat wees mijn voorspraak 

Mijn Jezus bar.,;hartigheid. (100 d . afl.) 

Zij ruste in vrede. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

G. Nijhof, Deurningen 


