Wil in uw gebeden

gedenken

PETRUS HENRICUS VAN ERP
weduwnaar van

Maria Josepha Schuman
Onze dierbare overledene werd geboren te
's-Hertogenbosch 5 oktober 1904. Hij overleed - nog voorzien van het Sacrament der
zieken - 3 september 1981 . Na een plechtige
Eucharistieviering in de parochiekerk van de
H. Petrus te Sittard hebben wij hem 5 sept.

aldaar

en zotgzame vader, schoonvader en opa voor
zijn zoons, zijn schoondochters en kleinkinderen.

Wij nemen - met grote droefheid in het hart af scheid van hem d ie zo veel voor ons
betekende en waarvan wij allemaal zo veel
h ielden. Wij bidden dat de Heer van leven
en dood hem zijn zorg en liefde voor ons
moge vergelden en dat hij nu - vereniEd met
moeder en Frans - onze voorspreker in de
hemel zal zijn.

beg raven.

De dag was zo hoopvol begonnen ! Na een
kortstondig verblijf in het ziekenhuis was hij
zo juist blij thuisgekomen! En toen gebeurde
het zo maar van het ene moment oP het
andere, dat hij kwam te overlijden.
Ruim 45 jaar geleden waagde hij de grote
sprong en begon als zelfstand ig ondernemer
een zaak op te bouwen. En door zijn grote
inzet, zijn inventiviteit en zijn niet aflatende
werklust wist hij een aan de eisen van de tijd
beantwoordende zaak op te zetten en uit te
bouwen. En zijn zoons konden voortbouwen
op de fundamenten, die vader voor hen had

De familie dankt U hartelijk voor de blijken

van medeleven bij het overlijden en de
beg rafen is.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
1 1 .30 uu r in de

zondag 1 I oktober a.s. om
Grote Kerk te Sittard.

gelegd.

Zette hij zich op een bewonderenswaardige
wijze in voor zijn bedrijf, bovenal was hij toch
de trouwe echtgenoot van zijn vrouw, die 11
jaar geleden kwam te overlijden, eo de goede
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