/ie, o goede en allerzoetlJ e1a |ezus. ik werp mi1
op miine kniecn voor uw
aarrschiln neer, en bid en
smeek U met de $rcotste
vurigheid des gemoeds.
dat Gii levendige gevoelens van geloof, hoop en
heíde, eo een waar be.
Íouw olrÍ milac zonden
en den zeer vastcn \til
om deze te vertreteren in
miin haÉ geiievet te pren-

ten, terwijl ik mei

een

grsote genegenheid en
droefheid des harten uwc
vijí '*'onden bij mi; zclven
overweeg en in den gea;i
aanschou*'.

dit voor

oogen hetrbende, wat reeds

de profeet David over U,
o goede lezus, in urr.'en

mond legdc: Zij

hebben

niine handen efl roeten
doorboocd ; zíj hebben al
nijne

beenderea geteíd.
(Ps' XXI. t7.l<9.|

Volle aflaat vool

de

overledenen als nren bovcnstaand getxri na ecrst

gebiecht en

geconrmuniceerd te hebben vóór een

kruisbeeld bidt, met bii-

voegiBg van een andcr
gebed tot íntentic varr
Z. H. den Paus'
DecreeÍ pan Z H. Paus
Ptus IX. jl Juli 165$.)
Men voldoet aan
laatste voof\rraarde

de

var hct

dccreet door viiÍ Onze
Vaders en vijf Wecs'Gegroeten of andere derge'
liike gebeden tot int('ntie
ran den H.Vaderte h''l'l' 'l'

MIJÏ\ JLZU5,
BARIVIHARTIGHE,It)
(100 oagen af laat)
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Bid voor de ziel van

r

zaliger

JAN HENDRIK PELZER
weduwnaar van
GERTRUDE VAN KAN
De dierbare overledene werd geboren

te

§7au-

bach, 29 Juni 1854 en overleëd voorzien der

H, Sacramenten der stervendcn 7 Juli
lVaubach.

1942 te

de

gevon-

Een eerekroon is

ouderdom als

zij

wordt op de weg der geredrtighéidl
hij nJden dóod .rao'zi3n echtgenoore gelukkig en tevreden leven te mldden zijner kinderen, kl, inkindeÍcn en achterkleinkinoeren. Toen kwam ook voor hem het
uur van scheiden, en enkele dagerr na zijn 88ste
verjaardag eischre ook God vaí hem den prijs
d_en

Nog 8 jaar mocht

der zonde: het sterven, met aI zijn pijnen,
angsten en benauwdheden. Maar m.Í uoÍlJ orderwerping aan Gods H. §fil en een ovenuig_eq$-- geloof heeft hij deze beproeving doorstaan.
Gelijk- het goud in.her vuurl zoo wérd ook zijne ziel door hrt Iiiden gelouterd.

f)ierbaro kinderen, i<leinfinderen en acbterkleinkinderen doet volgens hetgeen gij van mij gezienhebt, Heb dank vooralleliefde- en ,orgeï.rn
mij be-ste-ed. Tot weerziens in den hemel] waar
onze lietde geen sciheiden kent.
Gedenkt mij. in uw H. Missen, Communiën,
gebeden en offers.

Mijn lczue barmhartigheid

H. Theresra bid voor ons
H. Joh Bosco bescherm ons.

A Bitter,

Maastrichterlaan §Taubach

