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Ter dankbare herinnering aan

BERT DIERKS
echtgenoot van

TRUUS SCHORMANS

De dierbare overledene werd geboren op
7 september 1937 te Nieuwenhagen.

Hij overleed te Heerlen op 20 december 1990.

Na een plechtige Eucharistieviering in de
parochiekerk H. Hart van Jezus te Nieuwen-
hagerheide hebben wij hem te rusten gelegd
op het R.K. Kerkhof aan de Hoogstraat te

Nieuwenhagerheide - Landgraaf.

Plotseling werd onze gemeenschap geconfron-
teerd met het bericht dat ,,der Bert" gestorven
was. Wij konden het moeilijk geloven en de
pijn was groot. Hij was immers een figuur in
deze gemeenschap. Zijn liefde en zorg ging
echter vooreerst uit naar zijn echtgenote en
kinderen. Daarvoor werkte en leeÍde hij.
Enkele jaren werkte hij in het mijnbedrijf ,

maar ging over naar de zakenwereld om
samen met zijn echtgenote het bedrijf van haar
voort te zetten om zodoende de traditie te
handhaven van de familie Schormans.
Het was in zijn leven echter geen zaak alleen,
hij wilde meer. Een vriendschapsband kweken
met mensen onderling en verenigingen.
Veel tijd, zoÍ9, belangstelling toonde hij voor

iedere vereniging. Zijn echte hobby was
'der voetbal' waar ter wereld ook, maar vooral
de plaatselijke voetbalverenigingen droeg hij
een warm hart toe. Een schutter in hart en
nieren, scherp gericht op het doel af, de
vogel neerhalen. Met trots is hij tweemaal
koning geweest en der Bert liep dan terecht
trots door de straten van Nieuwenhagerheide.
Plotseling en onverwacht, zonder afscheid te
nemen van wie ook ging hij vlak voor de
Kerst van ons heen.
Dierbare echtgenote en kinderen, bedankt voor
jullie liefde en zorg. Vele vrienden ook jullie
bedankt, blijf in vriendschap met elkaar ver-
bonden.
Wij bidden tot onze Schepper dat Hij Bert
nu laat genieten van het hemelse Kerstfeest.

Wij zeggen U dank voor uw medeleven bij het
plotseling overlijden, alsook uw aanwezigheid
bij de plechtige uitvaartdienst en begrafenis.
Het was een troost voor ons in deze moeilijke
dagen.

Truus
Anita en Paul
Edy.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 2 februari 1991 om 19.00
uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus te
Nieuwenhagerheide - Landgraaf.


