


Wil in Uw gebeden gedenken

PAUL LAUDY

Paul werd geboren te Sittard 2 juli 1949. Hij
overleed - voorzien van het Sacrament der
zieken - 15 januari 1980. Na een plechtige
Eucharistieviering in de parochiekerk van de
H. Petrus te Sittard hebben wij hem 19 januari
aldaar begraven.

Moe gestreden is Paul dinsdagmorgen 15

januari van ons heengegaan. Daags daarvoor
had hij - in een overtuigd geloof aan de heil-
volle kracht van de Sacramenten der kerk - het
Sacrament der vergeving, het Sacrament der
zieken en het Viaticum ontvangen.
Aan die laatste dagen, dat wij hem bij ons
mochten hebben, was een leven van studie en
werken, van vriendschap met velen voorafge-
gaan. Hij gaf graag vriendschap en was op zijn
beurt erkentelijk voor vriendschap en vooral
voor trouw in die vriendschap. En als hij binnen
of buiten verenigingsverband een taak op zich
genomen had, volbracht hij die, Íeilloos en
secuur.
Totdat die laatste twee jaar kwamen, jaren
van vechten, dag in dag uit.
Vechten tegen een verraderlijke ziekte. Dan

weer dagen van hoop, dan weer 'n heel moei-
lijke periode! Weer naar het ziekenhuis, weer
naar huis. Alleen op 't flatje. TeleÍoon uitge-
trokken, bel afgezet! Eindeloze nachten.
Wachten op de morgen.

Wat was hij dankbaar voor al de hulp en vriend-
schap en steun van zijn moeder en familie. Wat
was hij dankbaar voor de hulp en medeleven
van zijn vele vrienden en vriendinnen.
Paul, je hebt de strijd moedig gestreden! Wij
hebben jou de laatste periode van je leven
met respect gevolgd !

Als een gelovige jonge man ben je, gelouterd
door lijden en pijn, de eeuwigheid binnen
gegaan. Wij leggen je te rusten bij je vader.
Moge jij zijn bÍj de Heer, zonder pijn, zonder
verdriet, maar helemaal gelukkig.

Paul, rust in vrede.

De famitie dankt U hartelijk voor de blijken van
medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden

worden op zaterdag 8 maart a.s. om 19.00 uur
in de St. Petruskerk te Sittard.


