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Nu weet ik, Heer, hoe groot Gg z5t
en buig mU voor Uw Mujesteit.

uit, om een ee'rlijk stuk brood te ver-

Wilt in Uw gebeden gedenken

dienen voor vrouw en kinderen.
Daarnaast was hij een groot liefhebber
,en kenner van de natuur, die de kollenberg en a!l,es wat daarop groeide

PIERRE KREKELS

echtgenoot van
Hubertina Kemmerling

Onze d ierbare overledene werd
,bo'ren

te Sittard 27 maart

en

ge-

1901.

Hii overleed aldaar, voo rzien van het
Sacram,ent der Zieken, 16 augustus
1

978.

Na een plechtige Eucharistievi'ering in
de parochiekerk van de H. Petrus te
Sittard hebben wij hem 19 augustus
aldaar begraven.

ledere mens heeÍt ziin eigen idealen.
En als het echte idealen ziin h'eeft de
mens er ook veel voor over ze te ver-

leef

de kende als geen ander. H ii

\,'/as een trouwe mens, trouw aan ziin
gezin, trouw aaR opgenomen taken,
t,rouw ook aan het voorvaderli; k geloof .
ln dat geloof heeft hii in alle een-

voud en trouw geleeÍd, in dat geloof
is hij ook gesto'rven.

Wij mogen geloven dat hij nu de stem
van d,e Heer gehoord heeft: ,,Treed
binnen in de vreugde van Uw Heer".
Pierre Krekels 'rust in vrede.
H. Rosa bid voor hem.

wezenlijken.

Zo was een van de grote idealen van
Pierre Krekels, dat er altijd vrede en
harmonie zou heersen in de familie.
En het is altijd ziin zorg ,en ztin ideaal
gewe,est en gebleven dat die harmonie
en vrede in d,e familie bliivend zouden
zijn.

Hij was een voortreffelijk huisvader,
die tot lang over de A.O.W.-|eeftijd
heen hard gewerkt heeÍt, dag in dag

De familie dankt U harteliik voor
blij

ken van m,edeleven

Uw

bij het over-

lijden en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal plaats
'hebben zondag 1 oktober a.s. om 11.30

uur in de parochiekerk van St.
te Sittard.

P'etrus

