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Vol dankbaarheid gedenken wii het leven van

JAN MATHIS GODDING
weduwnaar van
KATHARINA JOHANNA

KERSJES

Onze dierbare overledene werd geboren te Sittard
8 iuli 1889. Hii overleed - voorzien van het Sakrament der zieken - 27 Íebr. 1976. Na een plechtíge

verstaanbaar

kon maken voor ziin kinderen

van

wie hii zoveel hield. Ondanks piin en verdriet wist
hii zich gesteund door God, de Vadier van alle
leven. Ook in ziin doodsstriid bleef het kruisteken
voor hem van betekenis. Met veel moeite probeerde hii telkens weer een kruisteken te maken.

Wii bidden vandaag dat

vadrer die zoveel voor ons
heeft betekend, ffiog rusten in de vrede van de ver-

rezen

Heer.

Euqharistieviering in de parochiekerk van de H.
Petrus te Sittard, hebb,en wii hem 3 maart d.a.v.
begraven op het kerkhof aldaar.

Vader was een rustige en tevreden man die echt
van het leven kon genieten. Ook na de dood van
moeder wist hii iets van ziin leven te maken. Hii
bleef blii van geest. Nooit verloor hii de moed. De
kracht voor ziin levensbliiheid vond h,ii zonder twiifel in het dageliiks gebedl en het ontvangen van de
H. Communie die de laatste [aren meestal thuis
werd gebracht.
Vader was altiid op de Agnetenwal te vinden waar
hii woonde. Hii voelde zich er helemaal thuis. ln

ziin trouwe hond maakte hii menige
wandeling over de wal.
Voetballen was ziin hartstocht. ledere zondag zat
gezelschap van

hii aan ziin radiotoestel gekluisterd om naar de
verslagen van de voetbalwedstriiden te luisteren.
De afgelopen maanden waren voor hem een ware
liidensweg. Tengevolge van een licht beslag was hii
niet langer in staat te spreken. Zodoende was ieder
kontakt met de mensen om hem heen onmogeliik
geworden. Het ergste was dat hii zich niet meer

De familie dankt U harteliik voor de bliiken van
medeleven welke zii bii het overliiden en de
begraÍenis van U mocht ontvangen.

De plechtige

zeswekendienst

zal

gehouden wor-

4 april a.s om l0 uur in de parochiekerk van St. Petrus te Sittard,.

den zondag

