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Ter dankbare herinnering -aan

Frans Joseph Kreijen
echtgenoot van

Elza Crombach

Geboren te Kerkrade 6 december 1894, overleed hii
te Sittard 20 iuni 1974, geslerkt door het Sacrament
der zieken.

Reeds weken lang wist hii dat het levenseinde on-
afwendbaar zou komen en hii had slechts zorg over
Ziin achterbliivende echtgenote, ziin kinderen en
kleinkinderen. Deze nran die zo velen tot steun was
voelde zich in ziin laatste dagen afhankeliik en de
gelukkige geborgenheid bii allèn die hem lief waren
deed hem zichtbaar goed.
Met hem is iemand van ons heengegaan die wii,
ondanks de hoge leeftiid, zullen mislen. Tot aan
de laatste fase van ziin ziekte, hielp hii nog steeds
yaa,r hii maar kon, gaf leiding en goede ràad.
Bii. hem' werd een uïtgesproke"n ,eiing steeds met
redenen omkleed. Eeiliikheid en trouw bleven in
ziin karaktervaste persoonliikheid ook staande in
moeiliikheden.
Zoals in heel ziin leven weren Geloof en Godsver-
trouwen de krac.ht van _ziiq laatste levensdagen. Hii
had de overtuiging in Gdd geborgen te ziinf

Bii U, ik ben altiid bii U
Gii houdt n:!i vgsl, uw hand in miin hand,
Al wordt miin lichaam ook afgebröken,
al sterft miin hart,
Gii ziit miin rots, miin God
de toekomst die op mii wacht. (Psalm 73)

\ /ii nem.en afscheid van hem in de wetenschap dat
een sterke en verstandige persoonliikheid van ons
!s heengegaan. Toen zifn krachten'afnamen wilde
hii met.,grote. bezorgdheid nog steeds een steun ziin
voor ziin echtgenote, die voór hem het liefste was
9p deze. wereld.. .Ziin leven is niet voorbii en ziin
bezorgdheid zal bliiven besiaan.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard, tel . 3572

De familie dankt U harteliik voor uw bliiken van
medeleven.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zondag l8 augustus a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Petrus te Sittard.


