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Zie. o goede en allerzoetste Jesus, ik werP mii
op mijne knicën voor uw
aanschiin neer, en bid .en
smeek U met de grootste
vurigheid des gemoeds, dat
Gij levendige gevoelens van
gelooÍ, hoop en lieÍde,..en
een waar berouw over mune
zonden en den zeer vasten
wil om deze te verbeteren in
miin hart gelievet te Prenten,
terw'iil ik met een grootc
genegenheid en-.droefheid
iies harten uwe viif wonden
bij mij zelven overwceg eD
in den geest aanschouw,
dit voor oogerr hebbende,
wat reeds de proÍeet David
over U, o goede Jesus, in
us,en mond, legde: Zij hebben mitne lrunden en vocten
doorbiord; zij hebben at
mfine beenderen geteld.
(Ps. XXl, t7, t8.)

Volle

allaat voor

de

overledenen als men bovenstaand gebed na eerst gebiecht àr gecomnruníceerd
te hebben voor een kruisbeeld bid, met biivoeging

van een ander getred lot
intentie van Z. H. den Paus.
(Decreet van Z. H. Paus
Has lX, 3I Juli 18s8.)
Men voldoet aan de

laatste voorrvaarde van het

decreet door vijf Onze Vaders en vijf Wees Gegroeten
of andere dergelijke gebeden tot intentie van den
Ll. Vader le bidden.
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JESUSTMARIATJOSEÉÈ
Bid voor de ziel van zaliger

FRANS ADAM DRIESSEN
echtgenoot van

MARIA CATHARINA PETERS.
De dierbare overledene werd geboren

ScutNvELD den l December 1838,
huwde te HonNSBRoEx den 20 Februari
1871, uit welk huwelijk 13 kinderen

te

sproten en ontsliep, zacht en kalm,
voorzien van de H. Sacramenten, te

ZwIeR-WI;NaNDSRADE den 13 Mei 1917

Bezield met een levendig geloof, wandelde

hij in vrede en rechtzinnigheid, steeds bezorgd
voor het heil zijner talrijke kinderen. Deze

voedde hij op in de tucht en de vreeze des
Heeren. De kerk was zijn liefste verblijf, het
gebed ziin zoetste troost, waarin hij de noodige kracht en sterkte putte, om met geduld
de beproeving ziiner langdurige ziekte te
doorstaan. Daarom klaagde hij niet als smarten
en kwellingen hem overvielen, doch zocht

troost bij Maria, de troosteres der bedrukten.

Geliefde kinderen, gedenkt de wijze lessen
en vermaningen van uwen vader, eert en zorgt

voor uwe moeder en vergeet mij niet in uwe
gebeden.

Zoete Harten van Jesus en Maria, weest
mijne toevlucht. (300 dagen aflaat.)
H. Stephauus, bid voor ons !
Typ. G. Corten, Heerlen.

