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Gedenken wij in dankbaarheid

ANTONIUS HUBERTUS BROEN
echtgenoot van

Anna Maria Gertruda Geurts
H ii werd geboren te Echt 5 decem be r 1927 en
overleed, Do een langdurige en pijnlijke ziekte,
in het Laurentiusziekenhuis te Roermond 2l okt.
1972, door de Sacramenten der stervenden ge-
zalfd tot een zalige dood. Op het kerkhof ,,Ber-

gerkamp" werd hij ter aarde besteld.

ln volkomen overgave aan de Heer is hij ge-
storven. Door oorlogsinvaliditeit was zijn leven
reeds lang door het lijden getekend, maar dat
verhinderde niet dat hij opgewekt door het leven
ging en zich ten volle bleef inzetten voor zijn
vrouw en kinderen. Met droefheid in ons hart
zagen wij hem de laatste tijd weg kwijnen, ge-
kweld door een ziekte waar geen redding voor
was. Op deze leeftijd sterven is een zware op-
gave, hij heeft er ook onder geleden maar vond
er uiteindelijk vrede mee, in geloof vertrouwend
dat ons sterven geen weg ten dode is maar een
weg tot eeuwig leven. ,,Onze sterfelijkheid zal
met onsterfelijkheid bekleed worden" leert de
apostel Paulus en de Heer Jezus zelt, de Eerst-
geborenen uit de doden, zegt ,,dat Hij ons voor-
gaat naar de Vader."
Het was een gelukkige omstandigheid en de
overledene heeft er veel troost en steun in ge-

vonden, dat hij zo lange tijd thuis verpleegd kon
worcien, offiringd door de liefde van zijn kinde-
ren en de toewijding van zijn vrouw. ,,2,j doet
alles voor mij" waren zijn elgen woorden. Laat
dit dan op zijn beurt een troost zijn voor zíjn
bedroeÍde familie. Het heeft vader aan niets ont-
broken, jullie hebt werkelijk al het mogelijke
voor hem gedaan. Weest dankbaar voor al het
goede dat vader voor jullie betekend heeft, houdt
vast aan het geloof, schept moed en vertrouwt
U opnieuw toe aan het leven. En weest juist om-
wille van zijn dood nog inniger rondom moeder
met elkaar verbonden.

Moge hij in vrede rusten.
Maria, troosteres der bedroefden, sta ons bij.
H. Martinus, patroon van Linne, wees zijn voor-
spraak.
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Voor Uw vele blijken van medeleven, betoond
bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van
onze zorgzame echtgenoot en vader, betuigen
wij U onze oprechte dank.

A. M. G. BROEN.GEURTS
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 3 december a.s. om 10 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus te Linne.

Th. Schuren, begr. ond., Linne


