


Wil in uw gffieden geden,ken

ïffiï"ïïï:
Netje Sillen

Onze dierbare overledene werd ge-
boren te Geleen 22 maart 1902. Hii
overleed voorzien van het Sacrament
der zieken te Sittard 13 juni 1980. Na
een plechtige Eucharistievieri'ng in de
parochiekerk \ran de H. Petrus te Sit-
tard hebben wij hem 17 juni aldaar
beg raven.

,,Hij was alleen maar ,g'oed" -"Hij stond
altijd klaar om iedereen te helpen, die
hulp nodig had"- "Hij heeft zichzelf
helemaal weggecijfend voor de kinde-
ren"- ,,Hij was zo rustig en zo tevre-
der'r".
Als kinderen onder elkaar pratend , zÓ

hun vader beschrijven en typeren, 'dan
kan men begrijpen en aanvoelen, dat
zijn plotseli,ng heengaan heel h'ard aan-
komt en dat allen, die zich met hem
verbonden voelden -€o dat waren na-
tuurlijk allereerst zijn echtgenote, ziin
kinderen, ziin schoondochter en
schoonzo'on en ziin kleinkindere'n- veel
tijd nodig zullen hebben om te wen'neÍl

aan die lege plaats in de familiekring.
Zijn plaats in o,ns mid,den is lryl, maar
wij geloven d,at ,G,od, de Heer van *e-
ven en doo,d, over de grens van on§§

leven he,en, voor ons een plaats bereid
heeft in de volmaakte vrede en vreugde
van de verrezen Heer. Op die plaats
waar we eens elkaar zullen ontm'oeten,
zal geen rouw en geen leed meer zijn,
geen verdriet en geen pii'n, om,dat de
Heer zelt daar ,alles in allen is. 'De

tijdelijke scheiding van nu zullen we
beter kunnen aanvaarden en verwerken
als wij in gelo,oÍ kunnen aannemen,
dat 'ons toekomstig samenziin in de
Heer nooit 'meer door de dood teniet
gedaan kan worde'n.

Wil Greemers, rust in vrede.

De f,amilie dankt U hartelijk voor uw
blijken van medeleven, bii het over-
lijden en de begrafenis.

'De plechtige zeswekendienst zal ge-
houden worden op zon'dag 27 iuli a.s.
om 11.30 uur in 'de St. Petruskerk te
Sittard.


