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ln grote dankbaarheid gedenken wij

Sjef Erkens
Lid van het Erebestuur van de
Fanfare Eendracht

vriond van iedereen
echtgenoot van
MATHILDE MEENS
Geboren te Nieuwenhagen op 12 juli 1906 waar
hij overleed op 19 mei 1978, tijdig voorzien van
het Sacrament der zieken. Na een plechtige
oueharistieviering in de H. Hartparochie te
Nieuwenhagerheide, werd hij begraven op de
Algemone Begraafplaats, Kleikoelenweg, op
24 mei daaropvolgend.

Na een langdurige ziekte heeft een boeiend

mens aÍscheid genomen van zijn gezin en onze
gemeenschap. ledereen, die hem gekend heeÍt,
zal besefÍen hoe moeilijk dit voor hem geweest
is. Hij hield van het leven en hij beleeÍde iedere
dag, die hem gegeven werd, als een waarachtig Christen, goed en hartelijk voor iedereen.
Eerlijkheid en rechtvaardigheid vond hij van-

zelfsprekend on iedere inbrouk daarop was
voor hem onaanvaardbaar.
ln de blooi van zijn leven wist hij door zijn
groto wilskracht en gedragen door de bijzondere lieÍde voor zijn vak, een gezonde zaak
op te bouwen. Van zijn personeel verwachtte
hil stiptheid on gedegen werk, maar vooral hun

persoonlijk welzijn was voor hem een voortdurende zotg.
Hoewel zijn tijd beperkt was, heeft hij zijn gezin, waarop hij zo trots was, rustig en overtuigend geleid en gelukkig gemaakt.
Temidden van hen van wie hij zoveel hield,
vond hij zijn rust en tevredenheid en hij was
voor hen allen een inspirerend voorbeeld.
Ziin maatschappelijke betrokkenheid vond zijn
belangrijkste uiting in zijn lidmaatschap van
zijn geliefde Fanfare Eendracht. Eerst als lid,
daarna als bestuurslid en tenslotte deel uitmakend van het erebestuur, heeft hij bijna zestig

jaar zijn vereniging op voortreÍfelijke wijze gediend. Zijn muziekvrienden zullen hem zich
herinneren als iemand die, vaak door middel
van een kwinkslag, eventuele problemen wist
op te lossen of te voorkomen.
Zijn verbondenheid met de Íanfare komt tot
besluit van zijn zo rijke leven vandaag nog
eenmaal tot uiting tijdens deze eucharistieviering.

Moge God hem belonen voor dit welbestede
leven, overeenkomstig de door Sjef gehanteerde lijfspreuk: ,,Alles sal reg kom".

Uw reacties van medeleven bij ziekte, overlijden en begraÍenis, hebben ons diep getroffen.
De familie dankt U hiervoor oprecht.
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De plechtige zeswekendienst

op zaterdag 1 juli a.s. om
parochiekerk

zal plaatsvinden
19.30

te Nieuwenhagerheide.

Begrafenisond. M. Lindeman
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