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Wilt in uw gebeden gedenken

WIL DAN

Zijn leven werd gedragen door liefde voor zijn

vrouw, voor zijn kinderen en kleinkinderen,

!E"LS

door liefde voor zijn vak, maar ook - en niet op
de laatste plaats - héél diep door een oprechte,
eerlijke en trouwe religiositeit. Hij gaf God de
eer, die hij Hem als mens verschuldigd was. Hij

echtgenoot van

Annie Ruijters

Onze dierbare overledene werd
geboren te Sittard 6 februari 1909.
H ij overleed, voorzien van het
Sacrament der Zieken, in het ziekenhuis te Sittard 22 juli 1982.
Na een plechtige Eucharistieviering
in de dekenale kerk te Sittard hebben
wij hem 26 juli aldaar begraven.

"simplex sigillum veri", eenvoud is het kenmerk
van het ware. Deze oude spreuk is werkelijk van
toepassing op Wil Daniels. ln een grote eenvoud,
zonder pretenties, zonder grootdoenerij is hij
door het leven gegaan. Omdat hij zo'n oog had
voor het echte, voor het waarachtige, voor het
authentieke wist hij in de kunst zo feilloos het
ware van het valse, het echte van het onechte te
onde rsch

e

iden.

Samen met zijn vrouw Annie heeft hij de zorg

van een groot gezin op zich genomen

verstond de kunst van het gebed en dat trouwe
en regelmatige gebed gaf hem kracht en steun.

Wij bidden dat hij - op voorspraak van de H.
Rosa, onze stadspatrones, op voorspraak van
Vrouw van Fatima, wier kapelletje in H erkenbosch hij zo graag bezocht - moge rusten in de
vrede en vreugde van de verrezen Heer en dat
hij ons aller voorspreker moge zijn.
O. L.

Wil Daniels, rust in vrede.

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

en

gedragen. En die zorg was soms groot! Tot zijn
laatste levensdagen was hi1 intens bekommerd
om en bezig met het welzijn en het geluk van de

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 4 september a.s. om 1 9.00
uur in de parochiekerk van de H. Sebastianus te

zijne n.

H

erke n bosch.

