


Wil in uw gebeden gedenken

BÈR DIRKS
echtgenoot van

LIES GEURTS

Onze dierbare overledene werd geboren te
Sittard 8 oktober 1 903. H ij overleed - voorzien
van het Sacrament der Zieken - ín de verpleeg-
kliniek St. Jansgeleen 19 mei 1984.
Na een plechtige Eucharistieviering in de deke-
nale kerk van de H. Petrus te Sittard hebben wij
hem 23 mei aldaar begraven.

ln een volstrekte eenvoud is hij door het leven
gegaan. lnbeelding, grootdoenerij, pocherij:
het waren allemaal trekken, die hem volkomen
vreemd waren. ln eenvoud sleet hij zijn dagen,
beoefende hij, bekwaam en wel, het vak van
meubelmaker en verzorgde hij de begrafenis
van niet weinige stadgenoten. Maar bovenal
ging hij in eenvoud en grote trouw de zijnen
voor als trouwe en practiserende gelovige, hen,
zonen en dochter, schoondochters en schoon-
zoon en zijn 9 kleinkinderen daardoor een groot
en inspirerend voorbeeld achterlatend van ge-
loof en godsdienstzin. Door zijn groot gevoel
voor humor, door zijn daadwerkelijke hulpvaar-
digheid, waarvan niemand uitgesloten werd,
door zijn vriendelijkheid en kameraadschappe-
lijkheid, was hij een vriend van allen, die hem
kenden.

De laatste zo lange, moeilijke en moeizame
periode van zijn leven, die hij noodgedwongen
in St. Jansgeleen moest doorbrengen, werd
niet weinig verlicht door de liefdevolle en
begripvolle verpleging aldaar maar vooral toch
door de zo trouwe, zo opbeurende, zo hartelijke
bezoeken van zijn echtgenote en van heel zijn
fa m i lie.
Nu wij, bedroefd om zijn heengaan maar dank-
baar voor wat hij voor ons en wij voor hem
mochten zijn, afscheid van hem nemen, bidden
wij dat hij - na zo'n goed geleefd leven, na zo'n
leven van trouw aan God, aan Kerk en Geloof,
aan vrouw en familie, aan zijn vrienden van de
Sjteivig en zo vele bekenden - moge worden
opgenomen in de plaats van licht, van rust en
vrede en wij vragen de goede God hem als onze
voorspreker uit onze handen te aanvaarden.
Bèr Dirks, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de vele blijken
van medeleven, bij het overlijden en de begra-
fenis ondervonden.

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 1 juli om 1 1.30 uur in de
Grote Kerk te Sittard.


