
Zie, o goede en alle r
zoetste Jcsus, ik werp mij 
op mijne knicen voor uw 
aanschijn neer,en bid en 
smeek U met de grootste 
vurigheid des gemoeds, da1 
OH Jevendigege\'oeleus v1111 
geloof, hoop en liefde, en 
eenwaarberouwovermljne 
zondenendcnzcervasten 
wilomdezeteverbetcrenin 
mijnhartgelieveticprcntcn, 
terwijl ik met een i;:roote 
gi:=ncgenheid en droefheid 
des harten uwe vijf wonden 
bij mij zelven overweeg en 
in den geest aanschouw, 
dit voor oogen hebbende, 
wat reeds de profeet David 
over U, o goede Jesus. in 
uwen mo11d !e(l.de: 2/j lub· 
.ben mi;nchandt n en vocttn 
d.:,orboord; zil hebben al 

m{ine bu;ittX/t~'t 18.) 

Volle aflaat \'OOr de 
overledencna1sn1enhoven
:itaand gebed 11a eerst ge
biecht en gecommuniceerd 

hebben voor een kruis- , 
' ·Id bid. mei bijvoeging, 
1 een ander gebed tot 

infent ic van Z.H. denPau:i. 
{Dccrut van Z H. Prius 

Pius IX. 31 juli 18.58.) 
Men voldoet aan de 

laatste voorwaarde van het 
decreet door vijl Onze Va
dersen vijf\Vees Oeiroeten 
of andere dergelijke gebe
den tot intentie van den 
ll. Vader te bidden . 

E. S.w . No. +6. 
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Bid voor de Ziel van Zaliger 

JOHANNA OUDE WEEME, 
echtgenoote van 

. G E R. A R D U S K O K, 
geboren te b9uningen 31 Augustus 1844, 
voorzien van de laatste H. Sacramenten 
overleden te Denekamp 1 October 1920 

en aldaar begraven op !Jet R..K. 
Kerkhof' den 4en d.a.v. 

Hoe zoet is llet te sterven, als de herinnering 
van een lang leven, godsdienstig doorgebracht, 
het hart. vervult met een onbegrensd vertrouwen, 
en onuitsprekelijke vertroostingen. H. Bern . 

G;edenk dan, o Heer, ik bid en smeek het U, 
dat ik in Uwe tegenwoordigheid gewandeld heb 
in 'lenvoud, oprechtheid en met een volmaakt 
hart, en dat 1k g·edaan heb, wat goed was in 
Uwe oogeu. I Rai as 38. 

En gij, dierbare echtgenoot en familieleden, U 
vraag ik Uwe hulp door Uwe gebeden tot God, 
opdat mijne ziel spoedig in vrede moge rusten . 

GEBED. 
Barmhartige Jezus, om de verdiensten van Uw 

smartvollen Kruisdood, verleen aan Uw dienares 
vergiffenis van hare fouten en maak haar spoedig 
deelg·enoot van de eeuwige vreugde des hemels. 

Onze Vader.. - Wees Gegroet. 

Zij ruste in vrede. 

H. Benneker - Denekamp. 


