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Onze dierbare overledene werd geboren
te Haelen l9 augustus 1928. Hij overleed -
voorzien van het Sacrament der zieken -
te Sittard 30 augustus 1985. Na een
plechtige Eucharistieviering in de deke-
nale kerk van de H. Petrus te Sittard heb-
ben wij hem 4 september d.a.v. aldaar

begraven.

"Is iemand onder u ziek? Laat hij de
priesters van de gemeente roepen, opdat
zij een gebed over hem uitspreken en hem
met olie zalven in de naam des Heren. En
het gelovige gebed zal de zieke redden en
de Heer zal hem oprichten. En als hij
zonden heeft gedaan zal het hem verge-
ven worden" (Jak. 5, l4-15). Dit schrift-
woord deed onze dierbare overledene
vrijdag 23 augustus l.l. in vervulling
gaan, toen hij de priester liet roepen en
om het Sacrament der zieken vroeg. Op
zondag 25 augustus - Rosa-zondag - ont-
ving hij in de kring van de familie het Sa-
crament der zieken, voorafgegaan door
het Sacrament van de boete en gevolgd

door het Viaticum, de H. Communie
voor hen die in stervensgevaar verkeren.
Hij voelde duidelijk, dat zijn ziekte hem
snel naar de dood zou brengen en hij wil-
de alles - zo goed als in zijn vermogen lag -
tijdig regelen.
Aan het laatste half jaar van zijn leven,
dat door ziekte getekend werd, ging een
zeer arbeidzaam leven vooraf, een leven
gevuld met altijd nieuwe initiatieven en
bezigheden, een leven gevuld met goed-
heid, liefde, inzet en trouw voor vrouw
en dochter, een leven gevuld met humor
en met een grote tact, als het de omgang
met medemensen en klanten betrof.
Wij nemen afscheid van hem en leggen
hem vol vertrouwen neer in de handen
van de levende God, biddend dat hij nu -
bevrijd van alle pijn en lijden, van alle
benauwenis en verdriet - moge rusten in
de vrede en vreugde van de verrezen
Heer.
Piet Kuijpers, rust in vrede.

De familie dankt U hartelij k voor de vele
blijken van medeleven, welke zij bij het
overlijden en de uitvaart van U mocht
ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zondag 13 oktober a.s. om
I1.30 uur in de grote kerk te Sittard.


