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Wil in uw gebeden gedenken

MAY HENDRIKS
echtgenoot van

MIA CLAESSEN

Onze dierbare overledene werd geboren te
Brunssum 14 dec. 1923. Hij overleed plotseling -
voorzien van het Sacrament der zieken - te
Sittard 19 aug. 1981. Na een plechtige Eucharis-
tieviering in de parochiekerk van de H. Petrus te
Sittard hebben wij hem dinsdag 25 aug. aldaar
begraven.

Het gebeurde zo maar ineens. Na zijn dagtaak
bij Philips op de gewone wijze volbracht te
hebben werd hij - temidden van duizenden men-
sen genietend van een voetbalwedstrijd - van
het ene moment op het andere door de Heer van
leven en dood uit het leven weggeroepen. Een
priester, die vlak bij hem zat, gaf hem nog de
ztekenzalving.
May Hendriks was een man met veel goede
eigenschappen. Behalve door zijn ge"ote eenvoud
heeft hij vooral in twee opzichten uitgeblonken
en is hij voor velen 'n groot voorbeeld geweest.
Hij heeft zich op een wel heldhaftig te noemen
wijze ingezet voor zijn gezin, ook toen dat door
ziekte en tegenslagen héél veel zorg en tijd ging
vragen. Niets was hem te veel als het ging om
het welzijn van zijn vrouw, van Pauli en Ben.
Naast zijn gezin, dat zo veel van hem vroeg en
ook zo veel van hem Rreeg, kon ieder, die ,n

beroep op hem deed, altijd rekenen op zijn hulp-
vaardigheid. En handig en vindingrijk als hij was
in het bedenken van oplossingen voor alle moge-
lijke technische problemen en probleempjes heb-
ben velen van zijn hulpvaardigheid mogen en
kunnen proÍiteren.
Wij zullen hem missen. Wij: dat zijn zijn vrouw
en kinderen, die eigenlijk niet zonder hem verder
kunnen, n'laar dat zijn ook zijn vele vrienden in en
buiten het bedrijf waar hij werkte. Wij willen hem,
die zo'n trouwe echtgenoot en vader was, die
zo'n trouwe vriend was, nu ook trouw blijven en
de Heer van leven en dood vragen dat hij deze
nobele mens moge opnemen in zijn rijk van ver-
l<lvikking, van rust en vrede.

May Hendriks, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de bli.lken van
deelnenring bij het overlijden en de begrafenis
en nodigt u uit voor de zeswekendienst op
zondag 10 oktober om 10 uur in de St. Michiets-
kerk.
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