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Ter gedachtenis aan

JOSEPH LODEWIJK ÏEVIS

echtgenoot van

THERESIA ANNA MARIA VAN HATTUM

Hij werd op 22 juni L946 geboren te
Ubach over trIorms en is op 14 mei L979
gesterkt door de Genade-middelen van oll-
ze Moeder de H. Kerk, in hetDe ïrleverzie-
kenhuis te Heerlen overleden. In afwach-
ting van de dag van zi, jn verri jzen heb-
ben wij hem te rusten gelegd op het r.k.
kerkhof te Eyg"lshoven op 17 mei 1979.

Dankbaar gedenken wij hem, die tijdens
zt-jn ziekte zo intens kon genieten van
de natuur in planÈ en dier. Hij wist zich
verbonden met zíjn Schepper, waardoor hij
de kracht heeft gevonden om samen met z rn

vrouw het kruis van zíjn ziekte te aan-
vaarden. Moge zíjn levensovertuiging, die
hem zo heeft gesterkt, ons kracht en
troost geven, nu wij hem op zíjt laatste
tocht begeleiden. In het geloof, dat ster-
ven afscheid nemen is van de tijd en niet
van het leven, dat bij het sËerven het ene
Mysterie verlaten wordt om het andere
Mysterie in te gaan en dat op het I^Ioord
van Jezus de hoop verwisseld wordt voor
de zekerheid, bidden wij voor hem, die in
zíjn vak velen onder dak geholpen heeft,
dat hij nu zíjn eeuwige woonplaats gevon-
den mag hebben:

Heer, God, Schepper en Vader, geef Jo Tevie
deze zekerheid die geen einde meer kent,
als beloning voor aI wat hij hier voor II en
ons heeft betekend. Geef ons de genade zo
ook eens te sterven, opdat wij mogen leven
met allen, die ons dierbaar waren en zijn
tot in eeuwigheid. Amen.

Voor uw meeleven
overlijden en de
oprecht dank.

tijdene de ziekte, bij het
begrafenis , zeggen wij

FamiLie Tevis
Familie van Hattum

De zesrrekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 30 juni L979 om 19.00 uur in de
parochiekerk van St. Johannes de Doper te
Eyge Lshoven.


