
Zie, o goede en aller
zoetste Jcsus, il,: wer.p.m ij 
op mijne knieë11 voor uw 
aanschijn neer, en bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemoeds, dat 
Gij levendige gevoelens van 
geloof, hoop en Uefde, en 
ec11wa ar bero11wover mijne 
zondene11denzeer vasten 
wi!omdezeteverbetereoin 
mij nhartgelie\'elleprenten. 
terwijl ik met een ~rooie 
genegenheid en droefheid 
des harten uwe vijf wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschou w, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet David 
overU,ogocdcJesus, in 
uwen mo11tl !ei:cle : Zij lu b
he11 m{pil! lumrit/1 cu >'OtUn 
doorboort!; Z/J lithbm 11{ 
mfjflt htt,idtttfl J!tfefd 

(Ps. XXI. 17, /8.) 
Volle aflaa! voor de 

o\·erledenen als men boven• 
staand gebed na eersO ge
biecht en gecommuniceerd 
tthebbenvooreen kruis
beeld bitl. met bijvoeging 
van een andor iiebcd lol 
intentie va11 Z.M. den Paus. 

(Decrut """ 2. Ij. Paus 
Pius IX, 31 juli J8S8J 

Men voldoet aan de 
laatste voorwaarde van het • 
decreet door l"ijf OnzeVa
dersenvij!WeesOegroelen 
of andere dergelijke ~ebe
dcn tot in ten ti e van den 
H. Vader Ie bidden 

E.5 .W. No. 48. 
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Bid voor de Ziel van Zaliger 

·se rn ar d u s . W age I aar, 
gebor~n te Lonneker 21 November 1901 
overleed hij àldaar na een kortstondige 
doch hevige ziekte. voorzien van de 
laatste H.H. Sacramenten 22 Mei 1929 

en werd den 25 d.o.v . begraven. 

Wat toch is ons leven? Een rook. die 
voor korten tijd opgaat, doch daarna 
weer verdwijnt. Jac. IV. 15. 

üe mensch als een bloem zoo bloeit 
hij ; een windvlaag gaat over haar heen 
en zij is niet meer. Ps. 102. 15. 

Te vroeg ging hij van ons heen. 
Maar de rechtvaardige. al sterft hij 
vóór zijn tijd, zal verkwikking genieten. · 
Een onbevlekt leven is voor hem 
hooge oud_erdom. Wijsh. 4. 7. 8. 1 J. 

J;;)ierqa;e. ou_ders, broeders en zusters. 
gij hebt·-.n~ , wei droefheid, maar 0ik zal 
U wederzien en dan zal uw hart 
zich verheugen. Joës. 15. 22. 

Zoet hart van Jezus, wees mijn liefde. 
300 d. afl. 

Zoet Hart van Jezus , wees mijn - heil. 
300 d. afl. 

ONZE VADER. - WEES GEGROET. 

H . P. Vos, koster, Lonneker. 


