
H,Vader. 

Q goede ,_ o ~llerzo_et.steJe, 
sus, zie, 1[< buig mijne 

knieën in Uwe tegenwoordig= 
heid en ik smeek U met de 
grootste vurigheid van mijn 
geest, dat Gij U gewaarctigt, 
in mijn hart te drukken 
levende gevoelensvangeloof, 
van hoop en van liefde, een 
oprecht berouw over najne 
zonden en een vasten -wil, 

mü van m1Jne zonden te Oe: 
teren, terwijl ik met eefte 
groot-e aandoening van droef~ 
heid bü mij zelven overw-eeg 
en in den geest aansdtouw 
Uwe vijfWonden,vooroorren 
hebbende, hetgeen reeds de 
Profeet David U -wer U 
-zelven in den mond legde, 
o goede Jesus , >JZti hebben. 
Mljne hanllen en voeten 
doorboord. Zü hebben al 
Mijne beenderen geteld.<< 

PiuslX (Oorreet-;:an!1JU!i1sio 



Bid voor de Ziel van Zaliger 

JOHANNES WELHUIS, 
echtgenoot van 

GEERTRUIDA, HARTMAN, 
geboren te de Lutte 23 December 1856 na 
het ontvangen der H.H Sacramenten, 
overleden 12 Augustus 1923 en begra
ven 16 Augustus 1923 op het R. K. 

Kerkhof aldaar. 

, Benauwdl10den en pijnen overvielen mij, 
doch ik heb den naam dea Heeren aan
geroepen. Keer weder, mijne ziel, tot uwe 
rust, want de Heer heeft u weigerlaan. 

Ps, CXIV. 3. 7. 
Hebben zij voor het oog der menschen 

pijnen ge:"den, hunne hoop is met on 
stel'felijkheid vervuld, 

Wijsheid UI. 4. 
Moest Christus ook aldus niet Jijden om 

in Zijne g lorie in te gaan ? 
Lucas XXIV. 26. 

God wege mijne handelingen in een 
billijk~ weeg-schaal en geve acht op miine 
eenvoudi&heid. Wend U tot mij, o Heer 
en verlos mijne ziel; red mij om Uwe 
barmhartigheid , Ps. VI. 5. 

Dierbare echtgenoote en kinderen, weest 
n,'l1;-~ t>edroefd als zij die geene hoop heb
b'Ç)U. Wendt u tot den God van goedheid 
en barmhartigheid en bidt voor de rust 
mijner ?lel. _ 

• , Mijn Jezus, barmhartigheid, 
ONZE VADER WEES GEGROET, 

G. J. Oosterbroek, koster, de Lutte. 


