Wil in uw gebeden gedenken
CHRISTIAAN LEMMENS
weduwnaar van

Johanna Jacoba Jongen
Onze dierbare overledene werd geboren te Sittard 19 okt. 1893. Hij overleed - voorzien van het Sacrament
der zieken - te Sittard 16 nov. 1981.
Na een plechtige Eucharistieviering
in de parochiekerk van de H. Petrus
te Sittard hebben wij hem 19 nov.
aldaar begraven.

ln een volstrekte eenvoud is hij door het
leven gegaan, tevreden met iedere nieuwe
dag die hij nog mocht beleven. Het grote
kruis, dat hij te dragen kreeg, was het overlijden van zijn vrouw t.g.v. een noodlottig
ongeluk in het voorjaar van 1945.
Maar zijn verdriet en zijn eenzaamheid
werden voor een groot deel opgevangen
en gemilderd doordat hij een nieuw
tehuis vond, waar hij líefderijk werd
openomen. En tot zijn Iaatste ademtocht
is hij daar mogen en kunnen blijven,
waarmee zijn vurigste wens in dit leven in
vervulling ging.
Wij mensen hebben wel eens de neiging het
goede dat ons te beurt valt in het leven
als iets vanzelfsprekends aan te nemen. Hij

was zich ten volle bewust welk een weldaad het voor hem geweest is zo veel jaren
bij Wiel en Mia te hebben mogen vertoeven.
En hij was daar duidelijk en nadrukkelijk
dankbaar voor!
Wij nemen nu afscheid van hem, maar niet
voor goed, omdat wij weten en geloven dat
wij elkaar eens zullen weerzien in de vrede
en vreugde van de verrezen Heer, naar
welke vrede en vreugde hij - zo geloven

wij - nu al is overgegaan.

Christiaan Lemmens, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken

van medeleven bij het overlijden en de
beg rafen is.

De zeswekendienst zal gehouden worden
op donderdag 31 dec. a.s. om 19.00 uur
in de kerk van de H. Petrus (G rote kerk)

te Sittard.

Begr. ondern. W" Wauben Sittard tel. 1gïl2

