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Ter gedachtenis aan

Piet Sniiders
Hij werd geboren te Kerkrade op 2g de-
cember 1949. Hij overleed op 4 sep-
tember 1984 in het De Weverzieken-
lruïs te Heeirleà.
Wii f'rebben hem op zaterdag I sep-
tember d.o.v. te ruste gelegd op het
R"K Kerkhof te Eygelshoven.

T-egenstrijdige gevoelens gaan door
ons hart nu Piet ons door zijn dood is
vooruitgegaan. We voelen de diepe
piin yan het afscheid: iemand van wie
wij hielden is niet meer onder ons. En
lrr,,evèel wij van hem hielden en hoe-
v:e€,| wii voor hem overhadden bleek
pas ten volle in de jaren van ztjn ziek-
zijn. Maar in onze pijn mengt zich ook
iets vàn dankbaarheid omdat een ver-
dere l:ijdensweg hem is gespaard en
orndat, ondanks alles, zijn dood zacht
en vredig was. Zijn geestelijke en l'r
chamelijke krachten waren op en zo,
zonder verzet, sluimerde hij weg in de
armen van de dood.
Bij dit alles kunnen wij toch de vraag
"Waarom? \l/aarom, o God?" nauwe-
lijks onderdrukken. Waarom werd Piet,
die zoveel van het leven hield en zo

hartelijk kon lachen, doordie ziekte.ge-
troffen en voor het verdriet niet ge-
spaard? We weten het niet, we kunnen
slechts opzie.n naar de gekruisigde
Zoon van God.
Heer, onze handen kunnen piet niet
meer vasthouden en verzorgen, ons
hart kan hem niet meer troosten. We
leggen zijn leven nu in Uw handen,
zoveel sterker dan die van ons. We
vertrouwen hem toe aan Uw hart, zo-
veel ruimer en warmer dan dat van ons.
Neem Piet nu op Uw schouders en
draag hem binnen in Uw Rijk van vrede
en licht. Laat hem in Uw liefde nu dat
gelukt'ezitten waarop alle lief en leed
van zijn 34 aardse jaren slechts een
voorbereiding was. Breng ons in die
liefde ooit weer voorgoed bij elkaar.
Op U God vertrouwen wij, we zullen in
eeuwigheid niet beschaamd worden.
Amen.

Wij danken u voor de blijken van mede-
leven betoond bij de ziekte en overlij-
den van onze dierbare.

De plechtige zeswekendienst zal ge-
houden worden op zaterdag 2O okto-
ber 1984 om 19.00 uur in de paro-
chiekerk St. Joannes de Doper te
Eyge ls hove n.


