


ln Uw gebed bevelen wij aan
hem die ons dierbaar is
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Geboren te Eygelshoven op 10 augustus 1914, over-
leed hij in de vrede des Heren op 16 oktober 1987 te
Landgraaf (Schaesberg), gesterkt door het sacra-
ment der zieken. De plechtige requiemdienst vond
plaats op 21 oktober d.a.v. in de Petrus en Paulus
kerk, waarna we hem te ruste hebben gelegd op het
kerkhof aldaar.

Met een bereid hart en geheel overgegeven heeft
Fons zijn leven aan God teruggeschonken.
Daarin is eens te meer zichtbaar geworden dat Zijn
koster-organist zijn bij hem diepe gelooÍswortels be-
zat. Goedig, enthousiast als hij was, probeerde hij
steeds weer anderen van dienst te zijn, zichzelt daar-
bij wegcijferend. Voor elke dienst hem bewezen, hoe
gering ook toonde hij zich uitermate dankbaar.
Voor ziin kinderen en kleinkinderen trachtte hij
steeds een goede vader en opa te zijn, waarbij de on-
misbare steun van zijn echtgenote garant stond voor
een fijn en dankbaar gezins- en familieleven. Een

triest hoogtepunt vormde het vroegtijdig overlijden
van zijn zoon Guus, waar hij zich nooit over durfde
uitlaten. Niettemin bleef zijn vertrouwen in God onge-
schokt, zich sterkend door de voorspraak te vragen
van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Kort na het mogen vieren van zijn 40 jarig huwelijks-
feest manifesteerde zich een snel woekerende ziek-
te. Maar omdat hij zijn kinderen verzorgd wist, zijn
stamhouder geboren, daarom kon hij zijn lot aanvaar-
den. Gesterkt door het ziekensacrament en door de
liefdevolle verzorging thuis, nam hij bewust afscheid
van alhetgeen hem dierbaar was. Geheel verzoend
met God en zijn omgeving liet hij een diepe vrede
achter, bij alle pijn om zijn heengaan. Daarom bidden
wij: Heer God, wij geven hem uit handen, die ons
dierbaar was. Aanvaard zijn inzet, zijn zorg en zijn
dienstbaarheid, waarin hij steeds Uw Wil probeerde
te vervullen. Laat hem, die op aarde uw volk met
kerkmuziek verblijdde, nu met alle engelen en heili-
gen uw lof en glorie bezingen. Door Christus onze
Heer. Amen.

Wij zijn allen zeer erkentelijk voor de steun en sympa-
thie welke we ontvingen tijdens de ziekte en het over-
lijden van Fons.

Tony Palmans-Hessing,
kinderen en kleinkinderen.

Graag vragen we u met ons te bidden in de zeswe-
kendienst voor hem op zondag 29 november in de
kerk van Petrus en Paulus, 0m 9.30 uur.


