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Een dankbare herinnering aan

SJAAK COENEN
echtgenoot van
TREES LUTGEN§

Geboren te Sittard 29 decembe r 1925. Overleden te Susteren 17 ianuari 1976.

Moge echter miin geest, een geest van opgewekt Ie sterken in ie donkerste dagen.

ln gedachten bliif ik bii ie in goede en kwade
dagen, in armoede en riikdom, totdat de Heer
ons weer zal herenigen.
Kinderen wees goed voo!" moeder.
Gestorven ben ik met een glimlach, omdat
ik ging naar de Heer, die iullie wegen moge

zegenen. Vrienden vaarwel

!

Gocl schiep de aarde en gaf opdracht de aarde
te bewerken en vruchtbaa r te ma ken.
ln deze overtuiging heeft hii geleefd. Hii heeft
de aarde en al het moois wat zii voortbracht

lief

gehad.

De God van hemel en aarde sprak tot de mens,
dat zii elkaar zouden liefhebben. Hii heeft Iiet
gehad; was voor velen een steun; troostte hen,
die verdriet hadden; heeft méér vergeven dan
over hen geoordeeld; ziin lach heeft meer geheeld dan een waterval van woorden.
De God van Abraham gaf het gebod Hem te

eren en te díenen.Hii

was eenvoudig god-

vruchtig. Hii Iiep aan de hand van de Heer over
deze aarde.
Ziin opgewektheid en goedheid deelde hii;
over zii,n verdriet piin en leed zweeg hií. Ziin
leven gleed voorbii in het teken van diepe ec'nvoud, in het besef onderweg te ziin.
Mogen d,e engelen hem begeleiden naar de
tuin van de eeuwigheid, dat de dauw het gras

groen zal houden; dat hii als Gods tuinman
u it
ons het verkeerde mag snoeien en het
goede in volle pracht in ons Iaat groeien.
Lieve vrouw, bedankt. Dank ie voor wat tussen
ons heeft geleefd; voor die uren, die wii nooit
meer zu llen vergeten. lk ben van ie heengegaar'r en ik weet, dat dat ie verdriet doet.

De familie dankt U harteliik voor de bliiken
van medeleven bii het overliiden en begrafenis.
De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 21 maart a.s. om 10 uur in de kerk von
de H. Petrus te Síttard.

Bcgr. ondern. W. Wauben Sittard, tel .
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