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Wilt in Uw gebeden gedenken

GIEL BRONNEBERG
Beg iftigd met de eremedaille verbonden

aan de Orde van Oranje Nassau

weduwnaar van

MARIA HAAGMANS

Onze dierbare overledene werd 11 febr. 1903 te
Sittard geboren en overleed - voorzien van het
Sacrament der Zieken - te Sittard op 12 maart
1980. Na een plechtige eucharistieviering hebben
wij hem aldaar op 15 maart 1980 begraven.

Stil, zoals hij zijn hele leven is geweest, is Giel
Bronneberg uit dit leven heengegaan. Een leven
dat getekend werd door plichtsvervulling en
opgewektheid. Meer als veertig jaar lang is hij
als bode werkzaam geweest op het gemeente-
huis, in dienst van de gemeenschap. Want wie
kende Giel niet?
Wij hebben hem gekend als een man vol zorg
en goedheid. Niet alleen voor zijn vrouw, waar-
van hij enkele jaren geleden afscheid moest
nemen, voor de familie, maar ook voor de men-
sen buiten deze kring. Deze zorg en goedheid
werd gedragen door de liefde tot God.
Wanneer hij met zijn fiets door de stad trok,
werd hem vaak de vraag gesteld: Giel, wat voor
weer wordt het morgen? Hij zal hierop Eeen
antwoord meer geven. Wel weten wij, dat voor
hem het leven geheel is opgeklaard. Het laatste

jaar van zijn leven immers moest hij door ande-
ren verzorgd worden. Een verzorging die hij
zeker wist te waarderen, ook al heeft hij het
"dank U wel" niet meer kunnen uitspreken.
Als gelovige heeft hij de dood niet hoeven te
vrezen, want hij wist dat hij nu samen met zijn
vrouw de Heer zal zien van aangezicht tot aan-
gezicht.
God wij danken U voor deze overledene, dat
wij hem in ons midden mochten hebben. En
ook Giel Bronneberg willen wij danken door te
proberen zijn voorbeeld na te volgen, met het
eerlijke geloof en het vaste vertrouwen dat Gods
beloning groot zal zijn en wij uiteindelijk elkaar
zullen terugzien bij onze goede Vader in de
hemel.

Giel Bronneberg, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken
van medeleven.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 26 april a.s. om 19.00 uur in de Grote
Kerk te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben b.v. Sittard tel. 19572


