Hij heeft zich op een buitengewone
manier ingezet voor de vorming van de jonge
mens buiten schoolverband, met name in de
sport en heel in het bijzonder in de voetbal-

sport. Hij heeft dit wel op zo'n excellente

Wil in Uw gebeden gedenken

LOUIS GIELENS
echtgenoot van
Maria Huskens
Louis Gielens werd geboren te
Born, 13 juli 1894. Hij overleed
voorzien van het Sacrament der
zieken - te Sittard 1 maart 1980.
Na een plechtige eucharistieviering in de parochiekerk van de H.
Petrus te Sittard hebben wij hem
5 maart d.a.v. aldaar begraven.

manier gedaan, dat hem terecht daarvoor 'n
koninklijke onderscheiding ten deel viel! De
belangstelling voor de sport is hem tot zijn
laatste levensdagen bij gebleven.
Maar bovenal was Louis de trouwe, onvervangbare echtgenoot van zijn vrouw, met wie

hij bijna 55 jaar lang alle lief en leed gedeeld
heeft. Hij was de trouwe zoon der Kerk, die
ondanks alle onrust en beroering in de Kerk,
trouw bleef aan het geloof, dat hij van zijn
ouders had meegekregen.
Wij mogen vertrouwen dat deze nobele en
gave mens, na zo'n goed geleefd leven, na
zo'n lang leven, van inzet voor vrouw en
gemeenschap, n3 zo'n leven van trouw aan
Kerk en geloof, nu de eeuwige rust gevonden
heeft in de vrede en vreugde van de verrezen
Heer.

Louis Gielens, rust in vrede.

ln een grote eenvoud is Louis Gielens door
het leven gegaan. Hij was een man zonder
pretenties, een scherp waarnemer, van al wat
er om hem heen gebeurde, met een heel
sterk gevoel voor recht en onrecht. Hij schrok
er niet voor terug overal en altijd duidelijk
voor zijn mening uit te komen, maar hij verstond de kunst met een kwinkslag de waarheid te zeggen.

De familie dankt U allen hartelijk voor de
blijken van deelneming, ondervonden bij het
overlijden en de begrafenis.
De plechtige zeswekendienst zal plaats vinden
zaterdag 19 april a.s. om 19.00 uur in de
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