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Wil in uw

Eebeden gedenken

HUBERT IOSEPH ANTOINE MARIE IAMAR
weduvrnaar van
ANNA MARIA HUBERTINA §CHAEKENS

Onze dierbare overledene werd geboren in Sittard
l9 mei 1909. Hij overleed - voorzien van het Sacrament der zieken - te Sittard 19 juli 1975. Na
een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk
van de H. Petrus te Sittard, hebben wij hem aldaar
begraven woensdag 23

juli.

Een voortreffelijk huisvader, een op en top

ge-

meenschapsmens is van ons heengegaan. Nauwelijks
een half jaar geleden moest hij afscheid nemen van
zijn echtgenote, die hem na een lang en smartelijk

ziekbed ontviel. En sinds die dag in januari van
dit jaar was hij de treurende weduwnaar, die zonder zijn vrouw eigenlijk de zin van het leven niet
meer zag. Zeker, hij had de grote voldoening dat
de kinderen zo goed op hun plaats in het leven
terecht gekomen waren en dat ze vader zó in ere
hielclen; hij had nog zijn vele bindingen met het
gemeenschapsleven van zijn vaderstad, hij had nog
zÍin harmonie St. Joseph, waar hij zich meer dan
50 jaar met hart en ziel voor had ingezet, maar
voor hem was - na de dood van zijn vrouw - toch
eigenlijk de kleur van het leven af.
Wij geloven en vertrouwen dat hij nu - na een zó
rvelbesteed leven in dienst van zijn gezin en de
gemeenschap - samen met moeder over ons ziin
kinderen, zijn schoonzoons en schoondochters en

ziin kleinkinderen waakt. ln piëteit

gedenken wii

hem en wii bidden dat hii samen met moeder nu
moge voortleven in de vrede en vreugde van de
verrezen Heer.

Hubert Jamar, rust in vrede!

Wii danken u hartelijk voor uw blijken van meeleven bij het overlijden van onze dierbare vader en
opa en nodigen u uit voor het bijwonen van de
zeswekendienst die zal plaats hebben op zondag
28 september om 10.00 uur in de parochiekerk van
de H. Petrus te Sittard.

