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Ter nagedachtenis aan

GERARDUS MIKKENIE
echtgenoot van

ANNA MARIA CIERPECK

God, Vader in de hemel, tot U richten
wij ons gebed voor uw dienaar Gerar-
dus, die uit deze wereld is heengegaan.
Wii vragen U, dat U hem opneemt in
Uw Tehuis. Dan zal hij, die op U zijn
hoop heeft gesteld, en in U geloofd
heeft, de eeuwige vreugde bezitten.

Gerardus werd geboren te Maastricht
10 rnei 1897, en hij overleed, gesterkt
door het Sacrament der zieken, 5 mei
1975 in het ziekenhuis te Kerkrade. Na
een leven van bijna 78 jaar, keerde hij
terug naar de Gever van alle goeds,
om daar Gods beloning te ontvangen,
voor al het goede, dat hij op aarde
gedaan heeÍt. Hij heeÍt de Heer ge-
diend met oprechte liefde en hij bezat
een g root geloof en sterk vertrouwen.
Zolang ziin krachten het hem toelieten,
heeft hij gewerkt en gezorgd voor het
welzijn en geluk van ztjn gezin. En bij
dat alles bleef h ij een hartelijke en
vriendelijke man, die zich soms zeer

humoristisch kon uiten. En toen hii,
tengevolge van zijn ziekte het werk
moest neerleggen, en ook toen hi,,
twee en een half iaar geleden, oÍrge-
nomen moest worden in de Lucker-
heide-kliniek, heeÍt hii de moed er in
gehouden. Door een noodlottige val
moest hii in het ziekenhuis worden op-
genomen en met groot geduld en be-
reidwillige overgave heeft hii de dood
aanvaard, 'die hem de toegang tot het
eeuwige geluk zou verschaffen . Zo is
h ij rustig en in alle eenvoud van ons
heengegaan, maar ziin voorbeeld van
hartelijk zorg en stille tevredenheid
zal onder ons blijven voortleven.
Dierbare echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, mijn dank voor uw toewijding
en lieÍde voor mij. Bliift goed voor
elkaar en wilt mij gedenken in Uw ge-
bed, vooral gij, mijn prieste rzoon Tot
weerziens in de hemel.
Moge hij rusten in liefde en vrede bij
God.

Namens de familie Mikkenie-Cierpeck hartelijk
dank voor Uw medeleven bij de ziekte, het
overlijden en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden zaterdag 21 juni om 9.30 uur in de kerk
O.L. Vrouw Hulp der Ghristenen te Nieuwen-
hagen.


