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Wil in uw gebeden

gedenken

,OHANNES TRANCISCUS HUBERTUS
HEINEMANS
echtgenoot van
WILHELMINA HUBERTINA WEIJSTERS
Onze dierbare overledene werd geboren 1ó augustus
190ó in Oss. Hii overleed na een kortstondig ziekbed, voorzien van het sacrament der zieken, in het

ziekenhuis te Sittard 18 augustus 1974. Na een
plechtige Eucharistieviering in de St. Petruskerk
te Sittard, hebben wii hem 21 augustus begraven
op het kerkhof aldaar.

Niemand van ons had kunnen vermoeden dat cie
ó8e verjaardag van vader met 'n spoedopname in
het ziekenhuis zou eindigen. Na een leven van hard
werken voor vrouw en kinderen heeft hii nog drie
jaar van rust mogen genieten. En wii hadden hem
nog zó veel jaren gegund, samen met ons allemaal.
Hij was nauw betrokken bii het lief en leed van
de mensen om zich heen. Zijn St. Josephharmonie
was zijn lust en zijn leven. Hij was iemand die
geen vijanden had maar wel héél veel vrienden.
Wij nemen vandaag afscheid van hem. Maar wii
weten en geloven dat dit geen afscheid voor goeci
is. Want onze God is geen God van doden, maar

van

levenden.

Jan Heinemans heeft als trour,ve zoon van de kerk
en vurig vereerder van de H. Maagd Maria geleefd
vanuit het geloof, dat wij eens samen zullen zijn
ïn de vrede en vreugde van de verrezen Heer. Dat
geloof heeft hii beleefd en doorgegeven aan zijn
zoons. ln dat geloof willen wij ook zijn lreengaan
aanvaarden met de bede uit het Onze Vader: Heer

uw wil

geschiede.

Jan Heinemans, rust in vrede.

De familie dankt U a llen hartelijk vocr de

ge-

voelens van deelneming en bliiken van belangste)ling ondervonden bij het o'','erlijden en de begrafenis
van onze dierbare overledene,

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 19 oktober" a.s. om 19.C0 uur in de
St. Petruskerk te Síttard.

