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Onze dierbare overledene werd geboren te Sittard
13 juni 1903. Hij overleed - voorzien van het Sacrament der zieken - 30 januari 1975. Na een plechtige
Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Petrus'
Stoel te Antiochië te Sittard hebben wij hem maandag 3 februari begraven op het kerkhof aldaar.
Nog één seizoen zou hij als hemeldrager Ons Heer
vergezellen door onze stad en naar de Sint Rosakapel. En dan zov hij deze eervolle taak aan een
jongere overdragen.
Maar plotseling sloeg een vernietígende ziekte toe
en moesten wij allen machteloos toezien hoe ziin
sterke lichaam in korte tiid werd gesloopt.
Aan een leven - gevuld met werken en zorgen voor
vrouw en kinderen en voor zijn zaak - kwam in korte
tijd een einde. De woorden rust, ontspanning, vakantie, relaxen, kwamen in zijn vocabulaire nauwelijks
voor. Hij heeft zich volledig - zonder enige reserve ingezet voor datgene, wat hij als zijn levenstaak zag.
Deze rusteloze werker heeft nu eindelijk de rust gevonden, die hij zich gedurende zijn hele leven niet
heeft gegund.
ln het geloof, dat hij van zijn voorvaderen had geerfd en dat hij door alle veranderingen en deiningen
heen trouw is gebleven, is hii gestorven, na godvruchtig en met volle bewustziin het Sacrament der
zieken te hebben ontvangen.
Wij bidden dat hij nu die rust moge vinden waar-

over de Kerk in de liturgie van de
spreekt: de eeuwige rust bii God.
H. Rosa, bid voor ons.

overledenen

De familie dankt U allen harteliik voor de gevoelens van deelneming en blijken van belangstelling ondervonden bij het overliiden en de begrafenis
van onze dierbare overledene.

De plechtige zeswekendienst
.l.l.30zal worden gehouden
uur in de parochieop zondag 23 maart om
kerk van St. Petrus' Stoel te Antiochië te Sittard

