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Wil in Uw gebeden geden ken

Tine Bergveld
echtgenote van

GERARD TUMMERS

Onze dierbare overledene werd geboren in

Maastricht, I september 1892. Zii overleed
voorzien van het Sacrament der zieken - te
Sittard, 21 april 1976.

Na een plechtige Eucharistieviering in de Sint
Petruskerk te Sittard, hebben wij haar zater-
dag 24 april d.a.v. aldaar begraven.

ln de week, dat de Kerk met zo veel vreugde
en feestelijkheid de verlossing van de
mensheid door het lijden, het sterven en het
verrijzen van de Heer Jezus Christus viert
en gedenkt, is Tine Bergveld - want zó ken-
de de stad haar - na een kortstondig ziek-
bed van ons heengegaan. Zii was helemaal
vergroeid met haar winkel en met haar werk.
Ztj heeft niet kunnen begrijpen, dat er eens
aan haar bezig zijn in zaak en winkel een
einde moest komen. En dàt is de laatste
korte periode van haar leven, haar grote
kruis en offer geweest.
Vlugger dan wie ook dacht is ze gestorven.
Haar echtgenoot, die bijna 46 iaar met haar
lieÍ en leed gedeeld heeÍt, blijft nu alleen

achter in hun knusje huisje aan de Kapit-
telstraat.Hij mag zich getroost weten door
de sympathie en vriendschap van zijn fami-
lie en kennissen, die hem ook in de laatste
zo moeilijke periode zo echt nabij gebleven
zijn.
Laten wij bidden dat Tine, na 'n leven van
rusteloos en doorlopend bezig te zijn ge-
weest, nu de eeuwige rust mag gevonden
hebben in de vrede en vreugde van de ver-
rezen Heer.

De Íamilie dankt U allen hartelijk voor Uw
meeleven tijdens haar ziekte en voor Uw
blijken van deelneming bij haar overlijden en
begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 13 juni 1976 om 11.30 uur
in de parochiekerk van St. Petrus te Sittard.

Begrafenisond. Ví. Wauben, Sittard, tel. 3572


