


Wil in uw gebeden gedenken

FRANS TIMMERS
weduwnaar van

Antoinette Kleijnen

Onze dierbare overledene
werd geboren te Sittard 2 juni 1915. Hij
overleed, voorzien van het Sacrament der
zieken, te Sittard 19 april 1984. Na een
plechtige Eucharistieviering in de paro-
chiekerk van de H . Petrus te Sittard,
hebben wij Paasdinsdag 24 april d.a.v.

afscheid van hem genomen.

Frans Timmers was een zeer bescheiden
man. Hij was een bijzonder getalenteerd
schilder, die zijn huis vol had hangen met
zelf gemaakte schilderstukken, te kust en
te keur, maar hij is daarmee nauwelijks
naar buiten gekomen. Hij wilde nu een-
maal niet op de voorgrond treden. Bij
grote gebeurtenissen in de stad, zou hij
nooit vooraan staan, maar liever van 'n
afstand alles gadeslaan. Hij leidde
zeeÍ zeker na de zo plotselinge dood van
zijn vrouw en van zoon René, die hij bei-
de binnen een jaar verloor - samen met
zoon Frans een teruggetrokken bestaan.

Maar dit laatste hield niet in, dat hij zich
niet voor het wel en wee van zijn stad- en
buurtgenoten interesseerde, integendeel,
hun lief en leed ging hem zéér ter harte.
In de voor de kerk zo feestelijke Paas-
week nemen wij afscheid van hem. In de-
ze week viert de kerk met zoveel blijd-
schap en vreugde, met zoveel geloof en
hoop de verrijzenis van de Heer. Die ver-
rijzenis van de Heer is het waarmerk en
onderpand van onze eigen verrijzenis uit
de doden. Wij bidden dat, terwijl wij hier
op aarde nog uitzien naar het eeuwige,
nooit eindigende Paasfeest, dit voor hem
van wie wij vandaag met zoveel droef-
heid afscheid nemen, al begonnen moge
zijn.
Frans Timmers, rust in vrede.

De familie dankt U hartelij k voor de vele
blijken van medeleven, welke zij bij het
overlijden en de uitvaart van U mocht
ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden zondag 3 juni 1984 in de Grote
Kerk te Sittard om 11.30 uur.


