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Wil in uw gebeden gedenken

EMILE BROUWERS
organist in ruste van de Paterskerk

te Sittard

Emile werd geboren in Munstergeleen
2 sept. 1899. Hij overleed - voorzien van
het Sacrament der zieken - te Sittard 29 mei
1981. Na een plechtige Eucharistieviering in
de parochiererk van de H. Petrus te Sittard
hebben wij hem 2 juni aldaar begraven.

Na ruim 81 jaar zonder dokter, zonder ver-
pleegsters of ziekenverzorgsters te hebben
mogen leven, na ruim 81 jaar - eerst in
familieverband, maar daarna jaren en jaren
alleen - zijn eigen leven te hebben mogen
leiden, heeft hij het laatste driekwart jaar
van zijn leven het zware kruis van hulp-
behoevendheid, van totaal aangewezen te
zijn op anderen, van volledige afhankelijk-
heid te dragen gekregen. En dat kruis is
voor hem zwaar en moeilijk te dragen
geweest. Ook de muziek, die in zijn leven
als organist van de Paterskerk, als muziek-
leraar van het Bisschoppelijk college, als
componist en als dirigent zo'n grote plaats
had ingenomen, kon hem niet meer opfleu-
ren. En zo is uiteindelijk de dood voor hem
als een bevrijding uit een uitzichtloze
situatie gekomen.
Terwijl de kerk zich in haar liturgie op-
maakt, om met het Hoogfeest van Pinkste-
ren de grote apotheose van het Paasfeest
te vieren, gaan wij Emile Brouwers begraven.

Talloze malen heeft hij de paasmelodieën
en de paasmuziek van de kerk gespeeld en
begeleid. Wij bidden de Heer van leven en
dood, dat Hij zijn trouwe en gelovige
dienaar nu zal laten delen in de eeuwige
en niet aflatende Paasvreugde.

Emilie Brouwers, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken
van medeleven bij het overlijden en de
begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden zondag 5 juli a.s. om 10.00 uur in
de St. Michielskerk te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard tel .13572


