Wanneer ik Heer, Uw werk aanschouw,
dan voel ik mij door U bemind.

Wil in Uw gebeden
gedenken

LOUIS JONGEN
echtgenoot van

Maria van Golde
Onze dierbare overledene werd 1 september
rgOg- tè Maastricht geboren en overleed
van het Sàcrament der zieken
voorzien
-0 mei 1981 in Huize Caritas te Sittard'
Na een Plechtige Eucharistieviering i! de
de H. Petrus te Sittard
parochiekerk
' hebben wij van
hem 13 mei aldaar begraven.

Aan een schijnbaar onvermoeibaar leven is nu een einde gekomen. Een leven
vol van goede kanten, een leven waarin ook het leed hem niet'bespaard bleef.
Ondanks de tegenslagen die hii moest
incasseren bleef hii de zorgende man.
We kunnen wel zeggen dat heel ziin
leven getekend wer,d door goedhe'id en
zorg. Dat niot alleen voo r ziin gezin,

zijn vrouw, dochter en

keinkinderen,
maar ook voor al degenen die een be-

roep op hem deden. En van deze laats,ten waren het vooral de bejaarden
voor wie hij geen enkele moeite spaarde om het hen naar de zin te maken.

De bejaardenvereniging van de stad
in hem een goede secretaris.

verliest

Door in alle rus't in Gods natuur te ver-

blijven en door een rotsvast geloof
kreeg hij de kracht dit alles op te bren-

gen. Een geloof dat hij wer'kelijk

be-

leef de.

Nu leeft hij niet meer onder ons. Wij
die achterblijven kunnen alleen maar
zeggen: Papa, op,a, bedankt !
Bedankt voor al het goede dat U ons
gegeven hebt.
Wij kunnen hem alleen maar eren door
zijn voorbeeld na te volgen en God te
d,anken dat wij met deze mens hebben
mogen leven.
I n het geioof dat wij elkaar terugzien
bij de Vader, kunnen wij zegg'en:
Louis Jong,en, rust in vrede.

De Íamilie dankt U hartelijk voor de vele
blijken van medeleven, welke zii bij het over-

lijden en de uitvaart van U mocht ontvan,gen.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 20 iuni a.s. om 19.00 uur
i,h de St.-Petruskelk (Grote Kerk)

te

Sittard.
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