7IE. O GOEDE EN ALLERL
zoETsrE )Ëzus, ik
werp mii op milne knieën
voor uw oonschiin neerí en

bid en smeek U met

de

grootste vurigheid. des gemoeds, dot Gii levendige
gevoelens von gelooí, hooP
en liefde, en èen woor be-

rouvr over mijne zonden
en den zeeí vosten wil
om deze te verbeteren in
miin hort gelieve te pren-

ten, terwijí ik met eo1
groote gencgenheiil en

droefheid des horten uwe
viif wonden bii mii zelverr
overwege en in den geest
oonschouw. dit voor ctogen
hebbende, wot reecls de

profeet Dovid over U, o

in « uwen ,)
mond legde : ZIJ HEBBEN
MÍJN HANDEN EN VOETEN DOORBOORD; Zll
HEtsBEN AL MiJNE

§Ioede Jezus,

BEENDEREN GETELD.

volle otloot voor de overlerlcncn ols men t>overrstoond
ttet>cd no cerst <;chiccht en
óL'comm(rÍlícccr<l

ie heltbcn vóór

ncn kruishceld l:irjt. rnet biivoe{)ing von ecn orld(}r gebcrJ tot
intcntre von Z. H. den Pous.
(Decreet von Z. H. Pous
Pir.rs lX, 3l Juli 185ÍJ.l
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aij vuríg voar de ziel
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Jozef

Ttan zaliger

den Heer

Petrus Johaines Schuncken
f 2 Jon.
1907, na gesterkt door de laatste H H.
Sacramenten te Nijmegen overleden 2
April 1944 begraven te Eggelshaven

geboren te Ubach oner Worms

6 April

1944.

Op U, o Heer, heb ik gehoopt. U heeft mii geholpen in míin lichamelijken nood, ik heb niet teaergeefs gebeden, utant U heeft mij oerhoord, en uit
miin lijden verlost, God zij lof.
Ik heb nimmer op de arcreld geboua:d, en dat u)as
mijn redding in het uur der beproeoing, U heeft
mii dagelijks gespiizigd door de H. Communie,
dank, o, dank, lieae Jezus ooor zooeel genaden.
Lieoe goede ouders, heb dank voor Uw goede zorgen, areen echter niet, usant daqr ís geen reden ooor,
weest eerder met mii oerheugd en dankbaar aan de
goede God Die mij heeft wíllen uitoerkiezen om
uue ooorsprekers te ziin.
Lieoe broers en zusters heb dank ooor uu)e liefde,
en zorgt ooor onze goode líeoe ouders, die zooeel
ooor ons gedaan hebben en nog sÍeeds doen. In den

utij elkander uleer.
Miin Jezus Barmhortigheíd.
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