


Wil in uw gebeden gedenken

JOHANNES JACOBUS LOUIS RITZEN

echigenoot van

ANNA JOZEFA MERKELBAGH

Onze dierbare overledene werd geboren .te^Oirsbeek
À a"..-igOí- Uii overleed - voo'zièn van 't Sact'ament
der zieken - te'Slttàrd 28 ion. 1978. Na een pl,echtige

Ë;;h";;iievierlnó in de pàrochiekerk van de H. Petrus

f" Ïlii";à-6uUU"ï wii hein I febr. aldaar begraven.

Talloos velen ziin het, die in hun leven de weldaad
,r,ï.Íiun ànauruïnCen'Jàcq Ritzen als leraar te hebben.
Hii 

-ondurwees J"-rinoolvdkken op de voorbereidende
[j]'";;; 

'Ë"i-si'ichófpeliik Collese met. srote des-

ii,r,.,disÏeiJ-àn-iàiàr ïàr t"';i de leràar nederlan.ds bii
;Í;ËË uuÀ a" nrusklas. Màar hii saf ziin i,ee.rlinsen

u""t meer mee dàï een bepaalde-vaardigheid en

kunde in een of 
-m"e. 

vakkeh. Hii was dP tul,. die
à"'-.,-iii, tà"tlingen veel meer te bieden had' Het

iutuu iziin was loor henr geen beroep, ,m,9.?r een

;;'ö.i.' Uii 
-*irt, -.lut 

ziin" verantwoot'deliikheid. groot
;#Ër".rài'hii ;;n- iiin ieerlins.en, meer.,moest bieden
J"À *ut kenni's em kuhcie, hoe"Qglangriik die in het

Ëï",.-.," óo[-ziin'. ff ii ii.t =íin leerlingeË proeven vanuit
;;;lli" à1"p" 'l"rensouertui'9ing, vaÀuit welk diep
oeloof hii leefde
V;,.,,,i ;ii aulhentiek geloof was .hii .ook laren en.laren
;;; ;;";iLiËà' iíJ'ràn ïet Maria-leàioen en daardoor

""ót-velen 
"een steun in hun geloof'

V"" ,1L"" neer Uilzonaere man nemen. wil .vandaag

"trinËïJ. 
t-tii- nà"tt Veel voor velen betekend.

|:ii ooàAu urouï,-ai* 
-t',"'n 

de gelegenheid gaf zich
vooriiin werk, ziin schooi, voor zl.l.n leerltngen en

voor ziiir medemensen zo in te zetten,.zal hem
lïf"?''^oö'"Jil ;ii;-rul" utl"nden - missen' Maar wii

allón rnogén gàtàr"n {at hii na zo'l g,oed en zo

zinvoI besteei-i;";; Je stem van de 
-Heer. gehoord

h;;ii; f,=.à-binn"n in de vreugde van uw Heer'

Jacq. Ritzen, rust in vrede.

De familie dankt U harteliik voor de bliiken

van medeleven ondervonden bii het overliiden

en de begrafenis.

De zeswekendienst zaI gehouden worden op

zondag 12 maart om 11.30 uur in de Grote

Kerk te Sittard'


