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Laten wii in dankbare herinnering houden

WILHELM GRUYTERS
echtgenoot van

MARIA HENSKES

De dierbare overledene werd geboren op I
maart 1919 te Schiefbahn (Dld.) en overleed
na een Iangdurig lijden, gesterkt door het
Sacrament van de Zieken, op 30 juli 1969 te
Sittard. Na de uitvaartdienst in de parochie-
kerk van de H. Gemma te Sanderbout-Sittard
werd hij naar zijn laatste rustplaats gebracht

op het R. K. Kerkhof te Sittard op
2 augustus 1969.

,,Broeder, uw dood is een gang naar het
leven, tijdloze vrede bij God. Hij loont ziin
dienaar, die trouw is gebleven, trouw aan
zijn heilig gebod. Nu wist de dood elke
traan uit zijn ogen, want daar is geen lijden,
geen pijn.Daar zal Jeruzalems Stad in de
hoge, eeuwig zijn vaderhuis ziin"
Klein, nietig en machteloos ziin we, als we
staan tegenover menselijk lijden, dat niet te
genezen is. Maar we kunnen gesterkt wor-
den en zelfs in onze droefheid troost putten
uit de kracht, waarmee deze dierbare mens
zijn lijden heeft gedragen en uit het ge_!oot,
Oàt hij tijdens zijn leven en ook nu in Gods
hand is.
Hij heeÍt stil en eenvoudig geleefd, zorgend
voor vrouw en kind. Hii is stil en eenvou-
dig gestorven in overgave aan God. Door
deze stille eenvoud was hii een groot mens.
Hij leeÍt nu voort bij God. Hii leeft voort bli
oris in alles, wat hij voor ziin dierbaren heeÍt
betekend.

Hij ruqte in vrede bij God.

De familie dankt U hartelijk voor de vele
blijken van medeleven, welke zii bij het
overlijden en de begrafenis van U mocht

ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal plaats heb-
ben op zondag 14 september a.s. om 11.30
uur in de parochiekerk van de H. Gemma te

Sanderbout-Sittard.
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