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In memoriam

PAUL GULIKERS
echtgenoot van
ELISE JONGEN

Geboren

7 mei l9t2 te Susteren, overleden

5 juni 1975 te Sitta:d, gesterkt door het Sacrament van de zir:ren.

,,Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in
MU gclooft zal leven, al is hij ook gestoryen
en wle leeft en gclooft in Mij zal niet sterven
in eeuwigheid" (Johannes XI).
Paul heeft uit zijn geloof geleefd en in dat
geloof is hij ook gestorven.
Noblesse oblige (- adel verplicht), dit geldt
vooral voor zijn kinderen en zijn vele vrienden.

Paul was een van Oi. *"rOerlijke mensen, cli:
de Heilige Schrift, Godswoord, een ,,rechtschapen man" noemt. Waarheid en gerechtigheid
stonden bij hem zeer hoog genoteerd - en zrjn
edel karakter verdroeg het niet dat met waarheid en gerechtigheid werd geknoeid. Deze

deugden verdroegen het niet dat in de iaren
1940-45 zoveel terreur en ongerechtigheid aan
mede-mensen werd gepleegd. Paul moest daa' -

tegen in verzet komen en in conflict met de
Met inzet van zichzelf. en
met grote risico's voor zijn eigen leven heeft
hij gestreden. En toen het geweld en de terreur

bezettende macht"

hem in hun macht kregen bleef hij geestelijk
ongebroken, omdat Paul er diep van overttrigd
was dat zijn God en zlin Heer het laatste
woord had.

Hij heeft zich nooit
verdiensten,
erkend.

beroepen oD ziin grote
al werden die van vele zijden wel

Na de oorlog heeft hii zich direkt weer in-

gezet voor de wederopbouw van een door de
oorlog ontredderde Nederlandse samenleving.

Hij bleef dit doen tot een

Voor Uw belangstelling en medeleven betuigen

wU U onze oprechte dank.

Mevrouw Elise Gulikers-Jongen
kinderen en kleinkindererr
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-

den op zondag 27 iuli a.s. om 11 uur
St. Pauluskerk, Lirnbrichterveld-Sittard.

in

slopende ziekte

een einde maakte aafl zijn vele activiteiten.
Ook hierin toonde hii de grootheid van z\n
karakter doordat hii nooit klaagde maar geduldig droeg en verdroeg. Hij bleef eindeloos
dankbaar voor iedere hulp en voor de vele
attenties van zljn talriike vrienden.

Begr. ond. W. Wauben, Sittard, tel.

3572
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