


Wil in uw gebeden gedenken

JAC. PAULISSEN

echtgenoot van

JESSIE JANSSEN

Onze, die,rbare overledene werd op 22 sept. 1912
geboren .te. St. Odiliënberg. Na een kortitondige
ziekteperiode overleed hii I voorzien van 't SakrË-
ment der zie,ken - 5 september 1976 te Sittard, en
Z septem.ber hebben wii _ hem - na een pleclrtige
Eucharistieviering in de'St. Petruskerk te 'Sittard" 

-
aldaar begraven.

ln het Lucas-evenge,lie vergelijkt Jezus. ziin volge-
lingen d.w.z. zii, -die naai ziin woorden'luister-en
en ernaar handelen, met de man, die bii het bou-
wen van ziin huis.zorg-t voor een goede ondergrond
en voor deugdeliike funda,menten-. Want eeri huis
of _een gebouw.zonder deugdeliike fundering houdt
het niet lang uit.
Jac. Paulissen huC derge,liike fundamenten liggen
gndgr ziin leven. Voor -iedereen, die hem ge[önd
heeft, sprongen daarbii naar voren ziin uitgespro-
.ken ge.vgel voor recht bn eerliikheid. Nooit iorj hii
iemand kwaad doen, .integendéel, ziin behulpzaam-
heid voor iedereen-, die een beroep'op hem deed,
Was spreekwoordeliik.
Kenmerkend voor hem waren ziin trouw aan vrouw
en zoorrr aan schoondtochter en kleinkinderen en
familie, maar ook aan de zaak waarvoor hii zich
48 ipqr lang met enorme liefde en vakmanschap
heeft ingezet.
H.ii. laat bii vrouw en zoon, bii schoondochter en
kleinkinderen en familie, een menseliikerwiize niet
te vullen leegte achter, maar ook bii ,'tziin,t 'be,driif,
waar hii als oudste werknemer, alléen maar vrieh-
den had.

Wii allen willen proberen vandaag die bede, uit
het Onze Va,der "Uw Wil geschiedé" tot de onze
t_e maken, in het geloof èn vertrouwen, dat de
Gever van leven eÍI dood Jac. Paulissen bii zich
Inog.e opneÍnen in het eeuwig geluk, dat is wegge-
legd voor hen, die, hun leven op het goede funda-
ment ge,bouwd hebben.

De familie dankt U voor
bii het overliiden en de

de bliiken van mede,leven
begrafenis.

De zeswekendienst zal gehoudren
24 oktober a.s.
Sittard.

om 11.30 uur in de
worden zondag
St. Petruskerk te

Begr. ondern. W. Wauben Sittard, te!. 3572


