
Zie, o iiocde en aller• 
zoetste Jesu1, Ik werp miJ 
op mijne knlc!n voor uw 
aanschijn neer, en bid en 
smeek U met de &rootstc 
vurigheid des ecmocds, dat 
Oij levendige a;evo~lens van 
geloof, hoop en liefde, en 
een waar berouw over mijne 
zonden en den :a:eer vasten 
wil om den te verbeteren in 
mijn hart a:ellcvct te prenten, 
terwijl ik met een arootc 
a:enegenhcld en droefheid 
des hqten uwe vijf wonden 
bij mil zelven overwcee en 
in den a:cest aanschouw, 
dit voor ooien hebbende, 
wat reeds de profeet David 
over U, o 2oedc Jesu~. in 
uwen mcmd legde: Zij heb
ben m(Jne handen en v<UtM 
doorboord; #1 hebben al 

mine buf/s~'XJf/'~'1," IB.) 
Volle aflaat voor de 

overledenen als men boven• 
stund gebed na eerst ge• 
biecht en aecommunlceerd 
te hebben voor een kruis
beeld bid, met bijvocgina 
van een ander a;ebed tot 
Intentie van Z. H. den Paus. 

(Decreet van Z. H. Paus 
Ft'us IX, 31 Jµ/1 185IJ.) 

Men voldoet aan de 
laatste voorwaarde van het 
decre~t door vijf Onze Va
ders en vijf Wees Oca;roeten 
of andere dera:elifk~ gebe
den tot intentie van den 
H. Vader te bidden 



echtgenoote van 
Bernardus Smellink, 

geboren te Lonneker 12 April 1893, na 
voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten 
der Stervenden, overleden 22 Januari 1929 
in het R. K. Ziekenhuis te Oldenzaal en 
begraven 25 Januari d.a v. op het R. K. 

· Kerkhof te Lonneker. 
Zelfs wanneer ik te n:idden der duister

nissen van den dood voortschrijd. zal ik 
geen kwaad vreezen. want gij zijt met mij. 

Ps. 22. 
Gij zijt mijn toevlucht in beproeving 

Ps 3 . 
Werpt al uw kommer op God, Hij 

immers draagt zorg voor u I ' et. 5, 7. 
Laat ons bidden. Heer. neig Uw 

oor naar onze gebeden. waarmede wij uwe 
barmhartigheid in roepen ; vestig de ziel 
van Uwe djenares, dien Gij van deze 
wereld hebt doen scheiden. in h rt rijk van 
vrede en licht en laat hem deelen in het · 
lot Uwer heiligen. Door Jezus Christus 
onzen Heer, H. Liturgie. 

Moge zij in den vrede in de blijdschap 
rusten. 

·H. P, Vos. Koster, Lonneker. 


