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Wil in Uw

gebeden gedenken

FRANS ANTOON BEAUMONT
Onze dierbare,
,1901. overledene werd geboren te Sittard
Hii overleed - nog voorzien van het
Sacrament der zieken - l5 mei 1975. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerl< van de
H. Petrus te Sittard hebben wii hem daags voor
Pinksteren - l7 mei - begraven op 't kerkhof aldaar.

27 febr.

Stil en onopvallend - precies zoals hii geleefd heeft
- is hii van ons heengegaan. Hii was altiid klaar om
te sterven. Levend vanuit een diep en waarachtig
geloof was hii voor ons allen een voorbeeld van
ware en diepe, godsdienstzin. Een dug zonder H.
Mis was voor hem geen dag. De priester aan het
altaar zo goed als de gelovige in de kerk konden
zich steeds weer stichten aan de,ze man van gebed.
Ziin leven buiten de kerk was geheel in overeenstemming met ziin dageliiks langdurig verbliif in de
kerk. Hil was alleen maar goed, verspre,idde alleen
maar vredre rondom zich heen, was alleen maar bedacht op het geluk en welziin van hen met wie hii
zich verbonden wist. Hii had voor zichzelf niets
nodig maar was er alleen maar op uit goed te ziin.
Wat hii elke dug beleefde in de kerk droeg hii
konsekwent naar buiten uit.
Wii kunnen vandaag God alleen maar danken, dat
wii Frans Beaumont één der onzen hebben mogen
noemen, wii danken God, dat Hii Frans Beaumont,
die zó goed voorbereid was op de dood, voor een
lang ziekbed gespaard heeft.
En

wii

geloven, dat

wii nu én als familie én als

parocl'rie een voorspreker hebben
Frans Beaumont, rust

bii de goede God.

in vrede.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard,, lel. 3572

U harteliik voor de bliiken
bii het overliiden en de begrafenis.

De familie, dankt
medeleven

van

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag
20 iuli a.s. om 10 uur in de parochiekerk van St.
Petrus

te Sittard.

