


Wil in uw gebeden gedenken

MATH. SCHMEITS
weduwnaar van

ANNEKE TUMMERS

Onze dierbare overledene werd geboren te
Sittard 13 mei 1901. Hij overleed - voorzien
van het Sacrament der zieken - 25 juni 1980.

Na een plechtige Eucharistieviering in de
parochiekerk van de H. Petrus te Sittard,
hebben wij hem 28 juni d.a.v. aldaar begraven.

Nog maar een paar maanden woonde Math -
gelukkig en tevreden - op zijn nieuwe adres:
Bergstraat 35. Hij was nu overal korter bii en
hoefde nu niet meer zo ver te lopen en te
fietsen om op de plaats van bestemming te
komen. Want ook voor hem, die schijnbaar
altijd dezelfde Math bleef, begonnen de jaren
toch te tellen. Met voorbeeldige hulp van
zijn familie, is hij de laatste zeven jaren, die
hij zonder zijn vrouw moest leven, doorge-
komen. Naast zijn familie had hij zijn vrienden
en kennissen. En als een van hen kwam te
sterven, was dat telkens voor hem een nieuwe
lege plaats in zijn leven.
De donderdag was zijn wekelijkse dag van
devotie, die hij steevast begon met de
Hoogmis in de Basiliek bij te wonen. Op zijn
sterfbed vroeg hij nog om namens hem een
kaarsje bij de beeltenis van O.L. Vrouw van
het H. Hart aan te steken.

ln zijn grote eenvoud is hij door het leven
gegaan. Hij deed niemand kwaad, gaf ieder
het zijne en was een tevreden man. Wij mogen
geloven en vertrouwen, dat deze trouwe Maria-
vereerder - op voorspraak van de Moeder
Gods - nu - herenigd met zijn vrouw deelt in
het geluk en de vrede van de verrezen Heer.

Math Schmeits, rust in in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor uw blijken
van medeleven bij het overlijden en de
begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 17 aug. a.s. om 11.30 uur
in de St. Petruskerk te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben b.v. Sittard tel. 13522


