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Wil in Uw gebeden gedenken
ANTOINE DAMOISEAUX
echtgenoot van
LEONIE KERENS

Onze dierbare overledene werd geboren te
Sittard, T mei 1907. Hii overleed te Sittard
- voorzien van het Sacrament der Zieken op 27 februari 1981. Na een plechtige Eucharistieviering in de St. Petruskerk te Sittard
hebben wij op Aswoensdag, 4 maart, afscheid

Hij is voor ons allen te midden van alle beroeringen in geloof en kerk een lichtend

voorbeeld geweest van trouw aan dat geloof,
van trouw aan de geloofspraktijk zoals de
kerk die van haar leden vraagt.

Deze trouw, gevoegd bij zijn vele andere

eigenschappen, doet ons hopen en vertrou-

wen dat hij de stem van de Heer gehoord
heeft: Treed binnen in de vreugde des Heren!

Antoine Damoiseaux, rust in vrede.

van hem genomen.

"Als gii een aalmoes geeft, laat uw Iinkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijve"
(Math. 6, 3 en 4) Een van de goede eigenschappen van Antoine Damoiseaux was, dat
hij deze richtlijn van de bergrede zo perfect

uitvoerde. Hij had veel goede eigenschappen!
Als zakenman stond hij voor zijn zaak en be-

drijÍ en was hii prettig, correct en eerlijk in
de omgang met zijn klanten. Voor zijn vrien-

De familia dankt U hartelijk voor

den -

ken van meeleven.

beleefd hebben. Maar bovenaan stonden, in
zijn liefde, in zijn zorg, in zijn toewijding: zijn
eigen vrouw met wie hii bijna 45 jaar alle lief
en leed gedeeld heeft, zijn zoon en zijn dochter, zijn schoondocher en schoonzoon en zijn

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 19 aprit a.s. (HoogÍeest

en speciaal voor zijn kegelvrienden was hij de bijzonder nuttige kameraad, die de
grappemaker was voor veel plezierige toestanden, die zij in de loop der jaren samen

vier oogappelen van

kleinkinderen.

al uw

van Pasen) om 11.30 uur in de St.

blij-

Petrus-

kerk te Sittard.

Zlin langdurige ziekteperiode heeft hem veel
problemen opgebouwd. Hij de vitale, de actieve, de initiatieÍrijke, de gangmaker; .hij kon

niet meer zoals hij wilde en wanneer hiJ
wilde. En dat is hem de laatste jaren zwaar
gevallen, daar heeft hij moeite mee gehad.

Begrafenisond. W. Wauben, Sittard,

tel.

13572

