
/-\ goede eD ÀllerbJrm-
\-/' hartigste Jesus. aanziè
rni.j hier voor uwe voetetr
oedergekoield. Ik bid en
smeek U uit het vurigste
rniiDer ziel vao in miiu hart
lavetrdige get,oelens van
Gelmf. Hoop eo Liefde te
prioten. alsook eetr lvar
leedwezen ol'er mijne zoo.
den. eo het vast vooaoe-
rneo vau mij te beteren: ter
zelve. tijd satrschouw ik in
.ilijo eigeo met diepe dao-
doeoiDg en gToote droef heid
ii*e vijf wondeo, ter*'ijl ik
loor mijne oogen houde,
o goede Jesus. hetgeeo U

reeds de prcpheet David
vao [,'zelveo deed zeggen:

"Zij hebben mijne handen
en t@ten doorboord en al
otijne beenderen geteld."

íPr 2i, r' J; .n li.)
| ) . ,làdt nt. d? ru,on. t@nEzr-

de ln qebd roo,
21n ».id dn n.n geàtu§tlden Je\u3
tttè^ ,tdder iler qeooclent tan r&*
L.at! ,. i*d@eze^



Jezus! llarial Joseph!
..On U, o Eeer. heb ik gehoopt, in eeuwig-
heid zal ik niet boschaamil wotdon. PE.30.Í

t
Bid voor ile ziel l'an zaliger

Alexander Joseph Smeets
Lid v. d. Aartsbroederschap der H. n'amilie

geboren te Wanhach, 5 Sept. t84ó. voorzi,.n
vetr da laatste [L Secra,menten aldaar den I
Jan 19:ti ztuah.t'e[ kalm in den Eeer overle.
den. A&n echr. chrirt,elijken atam ontspro:en.
leerdc hij van jonga af aan Ood beminncn,do
zonde haten en de dengC heoefenen eu zich
zoo voorbereidc op een waarlijk godsdienstig
l,rven Scd,rt 13 Febr'. 1S7: in den echt vcr.
bonden met

Johanna faria Josepha Pslzer
wai zi.in grootst€ zorg een voorbeeldig echt-
genoot en Luisvader te zijn en door een zeeL
arbeidzaam levcn aan de zijnen niet alleen
tÍj,leliik ntaar voora,l eeestelijk welzijn te bo-
zorg,.n. Uit ,lit huwelijk k§'auren vijf kindoren
voort, wa,arvan de drio nogoverblijventleZo-
nen van hnnne offervaardige liefde getuigen,
dat zij de groote waarde van een braven va-
der eu een deug,lzama Mocder hoogachatten.

Zijn aandrnken zal bij hen enallendiehcm
gekend hebb,.n in ecre bliiven. De diepbe-
droofde eehtgetroolc. rla drie zonen mei, llunne
huisgezinnen bevelen de zicl vatr den <Iierba-
ren overledene aa,rr in 't H. Misoffer d.Pries
ter etr in het gebed dcr goloovigen, opdathij
.poedig rrste in vrcde. Moge (lhIistua, die hem
geroepen heeft. h+m ontvangen en mogen do
engelèn hem brpnAen iu den hcmel !

Je,us. zrchtzinnig en ootmoedig van harte,
maakt mijtr hart eelijk oo h,àSï?."o 

"A.lGaor& Asts. &roie{§alrstt. ll, tL.?lco.


