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

Wil in uw gebeden

gedenken

WIL LEBENS
echtgenoot van
BERTHE DE MACKER
Onze dierbare overledene werd geboren te
Born 6 dec. 1903. Hij overleed - voorzien
van het H. Sacrament der Zieken - te Sittard,
2 maarl 1980. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Martinus
te Born, hebben wij hem 6 maart aldaar
begraven.

leren, dat wij nooit in onze publicaties
mensen pijn mogen doen.
Wij, dat zijn die tallozen uit Sittard, uit het
land van Swentibold, uit de Onderbanken
en uit de beide Limburgen, die de weldaad
van zijn vriendschap hebben mogen ondervi nden.

Hij is de trouwe dienaar geweest, die met
vele talenten, die de Heer hem gegeven had,
gewoekerd heeft. Wij mogen vertrouwen, dat
hij nu de stem van de Heer gehoord heeft:
Treed binnen in de vreugde van uw l-{eer.
Wil Lebens, rust in vrede.

Lichamelijk was Wil Lebens-op, het ging
niet meer! Geestelijk was hij - ondanks zijn
76 jaar - nog volledig en in alle opzichten
bij de tijd. We zullen hem missen.
Wij, dat zijn zijn echtgenote, zijn kinderen
en kleinkinderen, want zij zullen hém moeten
missen, die zich zo inzette voor het geluk
en het welzijn van hen, die aan zijn zorgen
waren toevertrouwd.
Wij, dat zijn de parochianen van de H.
Petrus en de H. Michael, die in hem een
inspirerend voorbeeld hadden van trouw
aan Kerk en geloof.
Wij, dat zijn de vereerders van O.L. Vrouw
van het H. Hart, die hem kenden als zo'n
groot en trouw vereerder van de Moeder
Gods.

Wij, dat zijn de mensen van de publiciteit,
die aan hem een voorbeeld hadden van
eerlijke, onbevooroordeelde, oprechte journalistiek, die er volgens hem op uit zou
moeten zijn het goede, het ware en het
schone te publiceren en die van hem kunnen

Voor de de vele blijken van medeleven bij
het overlijden en de begrafenis van Wil

Lebens, danken wij u allen hartelijk.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 20 april a.s. orn 11.30 uur
in de Grote Kerk te Sittard.

Mevr. Lebens-De Macker
Kinderen en kleinkinderen

