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Zie, o goede en aller• 
:i:OtlSle JduS. ik werp mij 
op mOjne kniet n \ ' OOT uw 
aanschijn neer , en bid en 
5n1Hk U met de groome 
vu~ighcid dc:5 gcmocds, dat 

· 0 11 levendige i cvoclcn, van 
geloof, hoop en lleldc. en 
een waar berouw over rnljne 
zonden en <!en zttr vasten 
wil om den te verbeteren in 
mijn hart l,[tlievct te prenten, 
terwijl ik met een groote 
gencgenhciJ en d,ocfhcid 
des harten uwe vijf wonden 
bij mil tch·cn ovcrwu2 en 
in den ~cut ao.nschouw, 
dit voor oogcn hebbende, 
wat reeds de proleet David 
O\'CT U, o goede Jcsus, in 
4,N'C/1 mood legde: Zij hrt,• 
btn mjJlfC handtn rn wwrui 
d;HJ,b<>ord; :r,j lltbbtn al 
m ;fle l,Hendtltn g ntfd. 

fP$. XXI, 11. 18.J 
Volle allnl ,·oor de 

O\'Crlctlcncn :i.ls men bo,•cn• 
staand gebed na eerst ge, 
biecht cu ii:ecornnrnnitcc rd 
1c hebben voor een kruis• 
bee ld bid. mei bijvoeging 
va n een ander aebed tol 
intentîe van Z. H. den Pllu-S. 
1 {D,cue1 ran Z. ll. Puus 

Pi11.1 IX, .JI Ju!i 18.SS) 
Men ,·oldDe1 aan de 

laal!óle voorwaarde ,•an het 
decreet door ,·ijf O nte Va
ders en vijl Wcei Ge11;roolen 
of andere deri:elijll.e gebe.• 
den tol intenLie van den 
11. V,1der te bidden 

Ernm Smee l•. Wu,1 ~ .... 



t 
Bid voor de Ziel Vf\n Znlige ,· 

Geertruida Teene, geb. Ten Voon1e, 
echtgenoote van 

,Toan Gerar <l Tee 11e, 

geboren te belden 21 Me i 186-1, voorzien van 
de H. Sacramenten overleden te Delden 
7 October en aldn.fH begntven 11 Oe-tober. 

Mijn leven is in benauwdheid geëindigd, 
mijn hopelooze kwan.l wilde niet genezen; 
mnar zooflls bot den Heer behaagcl heeft is 
het geschied, 

Voorwaar de mensch gaA.t, voorbi,i als een 
beeld, en kwelt zich om niet. En Wilt- is nu 
mijne verwachting? op tt Heer heb ik mijn 
hoop gesteld, en zal in eeuwigheid niet 
worden beschaamd. 

Die rbiue echtgentlot, ik sted, maar mLjne 
liefde sterft niet; ik z1'1 n in den Hemel 
blijven beminnen, gelijk ik n op aarde heb 
liefgr:bHd. 

Ontferm u mijner, ontferm n mijner gij 
tenminste die mijne vrienden z ijt • 

.Mijn J ezus, barmharti gheid. 

ONZE VADER - WEES GEGROET. 


