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Wil in uw gebeden

gedenken

JAN HERMANS
Ridder in de Orde van Sint Silvester;
Ere-Kerkmeester van de parochie van de
H. Petrus en H. Michaël te Sittard;
Voorzitter van de Bejaardenver. aÍd. Stad Sittard
echtgenoot van
MARIA KAMPS
Onze dierbare overledene werd geboren te
Sittard 1 juli 1904. Hij overleed - voorzien van
het Sacrament der zieken - te Sittard 21 mei

een plechtige Eucharistieviering in de
parochiekerk van de H. Petrus te Sittard hebben

1979. Na

wij hem 25 mei d.a.v. aldaar

Hij laat bij velen een grote leemte achter. Het
grootste zal die leemte ziin voor zijn lieve vrouw,
met wie hij biina 50 jaar lief en leed deelde en
voor Lène met haar vier kinderen, die na de
dood van zoon Jan zo'n heel grote plaats in

zijn hart

innamen.

Hij was een gelovíge mens en 'n trouwe zoon
van de Kerk, ook in moelijke dagen.
Hij was helemaal vertrouwd met de gedachte,
dat de Heer hem spoedig lot Zich zou roepen.
Daar was hij op voorbereid. Wij vertrouwen dat
hij de stem van de Heer gehoord heeft: Treed
binnen, trouwe díenaar, in de vreugde des Heren-

Jan Hermans, rust in vrede.

begraven.

De twee eerste regels onder zijn naam wijzen
heen naar het verleden, de derde verwijst naar
het heden. Hij werd 1 jan. 1975 Ridder in de
Orde van Sint Silvester en Ere-kerkmeester van
onze parochie vanwege zijn vele eminente diensten, bewezen aan parochie en stad. De G.G.Z.
en de Sittardse muziekschool kenden hem als
een der initiatiefnemers en eerste bestuurderen.
Hij was d66r, zoals op vele andere plaatsen, de
gewaardeerde, critische en zelfstandig denkende
man, die duidelijk ziin eigen inzichten had en
die niet van anderen hoefde over te nemen.
Tot zijn dood was hij de gewaardeerde voorzitter
van onze bejaardenvei'eniging.

De familie dankt U hartelijk voor Uw medeleven

bij het overlijden en de begrafenis.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 14 juli a.s. om 19.00 uur
in de Grote kerk te Sittard.

