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Wil in uw gebeden gedenken
WILLEM VAN DAAL
echtgenoot van
Maria Theresia Lemmens

Onze dierbare overledene werd gebo-

ren te Sittard op 2 februari 1900. Hii

overleed, voorzien van het H. Sacrament der zieken, te Sittard 2 mei 1976.
Na een plechtige eucharistieviering in
de parochiekerk van de H. Petrus te
Sittard hebben wii hem 5 mei d.a.v.
aldaar begraven.
Veertig jaar geleden vertrok de familie
van Daal uit Sittard in verband met de
werkkring van vader, om zo korter bij

betrof is van ons heengegaan. Maar niet
alleen de zijnen, met wie hij zich zo
heel nauw verbonden voelde konden
altijd op hem rekenen, ook anderen,
die een beroep op hern deden klopten
nooit tevergeefs bij hem aan.
ln zijn lange 42-jarige werkperiode op

de mijn stond hij bij
superieu

ren hoog

collega's

en

aangesch reven.

Twee van zijn zes klnderen gingen hem
voor in de dood. Wij geloven en hopen
dat hij nu in de vrede en vreugde van
de verrezen Heer, met hen onze voorspreker zal zijn.

Willem van Daal rust

in

vrede.

het werk te kunnen wonen. Maar vader

van Daal, die

in de grote kerk van

Sittard gedoopt was, daar de Eerste

H. Communie had gedaan, daar

het

H. Vormsel ontvangen had en daar ook
zijn huwelijk had laten inzegenen, had
als laatste wens ook vanuit deze kerk
begraven te mogen worden.
En die wens laten wii vandaag in ver-

vulling gaan.
Een toegewijde huisvader, voor wie

niets teveel was als het zijn

vrouw, zijn kinderen

of

zieke

kleinkinderen

De familie dankt U hartelijk voor de
vele blijken van medeleven, welke zij
bij het overlijden en de begrafenis van
U mocht ontvangen.

De zeswekendienst heeft plaats op 20

juni a.s. om 11.30 uur in de parochiekerk van St. Petrus te Sittard.

