


t

Wil in uw gebeden gedenken

GERARD CUIJPER§
echtgenoot van
Berthe Cremers

Onze dierbare overledene werd geboren te
Blerick 24 me,i 1902" Hij overleed, voorzien van

het Sacrament der Zieken, 12 juni 1980.

Na een plechtige Eucharistieviering in de
parochiekerk van de H. Petrus te Sittard

hebben wij hem 16 iuni aldaar be,graven.

Het is welhaast ondoenlijk de Íuncties die hii
bekleed heeÍt en de activiteiten die hij ont-
plooid heeÍt in een ordelijk verband samen te
vatten en te beschrijven. Daarvoor was hij
vooral in zijn actieve leven tot mei 1967 - met
een te veelzijdige soort van bezigheden bezet,
om niet te zeggen: overladen.
Maar waar hii zich ook voor inzette of waar-
voor hii ook de zorg en verantwoordelijkheid
op zich genomen had, of dat nu was voor
de stad Sittard, die hii ruim 37 iaar met eetr
onvolprezen iiver gediend heeft, of dat nu was
voor 'de binnen§tadsparochie, waarvan hii
ruim 40 jaar lang, uit echte liefde voor kerk
en getoof, iederé zondag de trouwe collec-
tant-was, oÍ dat nu was voor zijn gezin, voor
het welzijn waarvoor geen inspanning hem
te groot was, hii deed alles met een toe-
wijdlng en een overgave, waarvoor wii alleen
màar iespect kunnen hebrben.
De laatsie periode van zijn leven was zwaar
en moeilijk'door de vele handicaps die hii

te dragen en te verwerken kreeg. Zonder aan
de iniet en de zorg van wie ook van zijn
familieleden, doktoren, verplegers en ver-
pleegsters ook maar iets af te doen, willen
wii (en dat zijn allen, die ziclt met hem ver*
bonden voelden) namens hem, die dat niet
meer nret even zo vele woorden kon doen,
ziln vrouw Berthe darrkert, die in de 52 jaren
vàn hun huwelijk alle liefde en leed - en de
laatste iaren héól veel leed - met hem ge-
dragen heeft.
Ook- in cle woelige iaren, die achter ons lig-
gen en die nog steeds niet voorbii schijnen
t-e zijn, is hij de trouwe zoon van de kerk
gebléven. Hii hield van de kerk en witde
àls bewust lèvende, gelovige mens leven in
verbondenheid met Christus, door te geloven
in Zijn woord en door deel te nemen aan de
Sacràmenten van het geloof.
Moge deze trouw en liefde nu 'n antwoord
vinóen in de eeuwige vrede eR vreugde van
de verrezen Heer.

Gerard Cuijpers, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor uw blijken
van medeleven bii het overlijden en de be-
grafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
word-en op -zaterdag 9 augustus a.s" om 19.00
uur in de §t. Petruskerk ts Sittard-


