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Wil in Uw gebeden gedenken

Jan Gerard Geilen

weduwnaar van

Dorothea lohanna Maria Neilen

Onze dierbare overledene werd geboren in
Sittard 6 april í906. HiJ overleed, voorzien van
het Sacrament der Zieken 5 februari 1975 in het
ziekenhuis te Sittard. Na een plechtige Eucha-
ristieviering hebben wij hem I februari d.a.v.
begraven op het kerkhof te Sittard.

'n Jong en veelbelovend gezin groeide op in de
Putstraat, toen plotseling op die fatale dag in
1948 de moeder kwam te sterven. En Gerard
Geilen kwam van de ene dag op de andere
voor de zware opgave te staan zijn bloeiend
bedrijf gaande te houden en zijn kinderen, zon-
der de dagelijkse steun en hulp van zijn vrouw,
op te voeden. Op 'n voorbeeldige manier heeft
hU zich van deze dubbele taak gekweten.
Corry, de juffrouw, zoals de kinderen haar
noemden, heeft als 'n tweede moeder de kin-
deren mee begeleid en verzorgd.
'n Plotseling optredende ziekte heeft in korte
tud een einde gemaakt aan dit leven. Gerard
Geilen mag voor ons allen als 'n voorbeeld
gelden van plichtsbetrachting, van offervaardig-
heid, van toewijding en zorg.
ln stipte trouw aan het geloof van zijn voor-
vaderen is hU door het leven gegaan.

De kostbaarste schat die hU aan zijn kinderen
heeft doorgegeven was het geloof in God, het
geloof in Jezus Christus, het geloof in de kerk.
Wij allen, die hem gekend en gewaardeerd heb-
ben, zutlen hem nooit vergeten en in ons gebed
blijven gedenken.
Gerard Geilen rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de vele blij-
ken van medeleven, welke zU bU het overlijden
en de begrafenis van U mocht ontvangen.

De plechtige zeswekendienst heeft plaats in de
St. Michielskerk (Markt) te Sittard op zondag
6 april a.s. om 1l uur.


