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Wil in uw gebeden gedenken

SJENG GEILEN

weduwnaar van

Enny Maas

Onze dierbare overledene werd
geboren te Kerkrade 28 januari 1905. Hij overleed
plotseling te Sittard 13 april 1984. Na een plechti-
ge Eucharistie-viering in de parochiekerk van de

H. Petrus te Sittard, hebben wij hem 18 april
aldaar begraven.

Nauwelijks veertien dagen geleden waren wij sa-

men orn afscheid te nemen van José. Pap Geilen
vergezelde op die vijfde april voor de zesde keer

een van zijn dierbaren op haar laatste tocht. Vier
van zijn kinderen en zijn echtgenote, moeder Gei-

len, waren José voorafgegaan. En telkens was

dat afscheid voor hem een moeilijk te aanvaar-
den en te dragen kruis. Wij allen hebben kunnen

zien, hoe moeilijk het voor hem was, persoonlijk
aanwezig te zijn bij de uitvaartdienst van José,
want zijn lichamelijke krachten namen ziendero-
gen af , dag na dag. Maar hij wilde erbij zijn en on-

dersteund door twee van zijn kinderen liep hij

achter de kist van José.

Plotseling - hoewel voor ons niet onverwacht -
werd hij heengeroepen uit dit leven. Wij hopen en

bidden dat de Heer van leven en dood hem - in

ruil voor de vele zorgen die hijzijn leven lang voor
zijn vele kinderen te dragen heeft gehad - bij
zich moge opnemen in zijn rijk van vrede en licht,
waar geen verdriet en zorg, geen pijn en be-

nauwdheid meer is, omdat God zelÍ daar alles in
allen is.

Sjeng Geilen, rust in vrede.

U dankend voor uw belangstelling en meeleven
bij het zo plotseling overlijden en de uitvaart-
dienst en begrafenis van onze dierbare overlede-
ne delen wij u mee dat de zeswekendienst gehou-

den zal worden in de St. Petruskerk, op zondag 13

mei 1984 om 11.30 uur, op dezelfde dag en uur als
de zeswekendienst voor José zal plaatsvinden.

Begr. Ond. Wauben Sittard, telefoon 04490-13572


