
AIs een kaars

smelt ons

Ieven weg

voor het

aansch!jn

des Heren



'-:- "'

Ter vrome ged.achtenis aan 
u

Heinrich Jozef Mennis
echtgenoot van

Dina Johanna van Dormalen

Hij werd geboren te Àken op 3 maart 1897 en
is onverwacht maar niet onvoorbereid, gesterkt
door de Genademiddelen van de H. Kerk, in de
Heer overleden op 8 mei 1969 in het St. lozef-
ziehenhuis te Kerkrade, waarna hil ter ruste werd
gelegd op het R. K. Kerkhof te Eygelshoven op
12 mei d.o.v.

Geschokt door zijn onverwacht heengaan en be.
droefd omdat wij hem met zljn altlid goed hu-
meur, met al zijn hulpvaardigheid, en vooral met
zijn grote zorg en liefde voor zijn kleinkinderen
voortaan in ons mid.den zulien moeten missen,
is het troostvol te bedenken dat wij hem zo lang
in ons midden mochten hebben, dat hij gespaard
is gebleven van een langdurig ziekbed, en dat
hi1 niet alleen in onze dankbare herinnering za\
blilven voortleven, maar dat wij ook in orrze chris-
telilke geloofsbelijdenis, overtuigd mogen zrjn,
dat zljn overlijden voor hem een overgang is
naar het eeuwise licht. Verdrietig, maar ook
dankbaar en vol vertrouwen in de opstanding
begeleiden wij hem op zijn laatste tocht met het
hoopvolle gebed van de H. Kerk: ,,In Paradisum"
dat de engelen U voeren naar het paradi;s: bij
uw aankomst de martelaren IJ ontvangen en ge-
leiden naar de H. Sta,l |erusaiem, de hemel.
Heden zr1 uw rustplaats in vrede en uw woning
in het heilig Sion.
Door Christus onze Heer. Amen.

Voor Uw medeleven
het overlijden en de
onze oprechte dank.

ons betoond bij de ziekte,
begrafenis, betuigen wij U

Familie Mennis
Familie van Dormalen

De piechtise zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 29 juni om 10.15 uur in de pa-
rochiekerk van de H. joannes de f)oper te Ey-
gelshoven.


