
Toon mij Heer Uw wegen,
en leer mU Uw paden kennen.



Wil in uw gebeden gedenken

HUBERTUS FRANCISCUS LEMMENS
echtgenoot van

ANNA MARIA SCHORGERS

Onze dierbare overledene werd geboren te
Born 19 oktober 1909. Hij overleed te Sittard -
voorzien van het Sacrament der zieken - 21

maart 1982. Na een plechtige Eucharistieviering
in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard
hebben wij hem 25 maarl aldaar begraven.

Toch nog onverwacht ging hij in de middag
van Zondag Halfvasten van ons heen. ln de
liturgie van deze zondag had de kerk ons
's morgens opgeroepen tot blijdschap en
vreugde! "Weest opgetogen", zo had het woord
van de profeet Jesaja geklonken, "en geniet
van de overvloedige troost, die U geboden
wordt."
Frans Lernmens had 'Ít moeilijke, zwaar te
dragen levensperiode achter de rug, met telkens
langere of kortere ziekenhuisperioden. Ondanks
al zijn handicaps, zijn ziekten en de grote
beperkingen, die hij te verwerken kreeg, was
hij altijd tevreden, hoorde je hem nooit klagen.
lntegendeel, hij was een dankbare rnensl Dank-
baar voor al de zorg en toewijding, die met
name zijn vrouw aan hem besteedde, dag in
dag uit, dankbaar voor de hulp en troost, die
zijn kinderen en kleinkinderen hem gaven,
dankbaar voor ieder kort bezoek en vriendelijk
woord van vrienden en bekenden.
Hij was de man, die onopvallend en stil - ja
zelÍs bedeesd - zijn weg door het leven had
gemaakt; daarbij was hij jaren en jaren voor
zéér velen - krachtens zijn functie - de man

met wie men in alle vertrouwen zijn zaken kon
regelen en bespreken. En dat hebben velen in
hem hoog gewaardeerd.
Op de zondag, dat de kerk ons opriep tot
vreugde en blijdschap om het naderende Paas-
feest, het Hoogfeest van de verlossing uit zonde
en dood, riep de Heer van leven en dood zijn
dienaar tot zich. Wij geloven en bidden dat hii
nu - verlost van ziekte, van zorg, van pijn en
leed, van beperkingen en handicaps - al deelt
in de Paasvreugde van de verrezen Heer, waar-
naar wij allen op weg zijn.

Frans Lemmens, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken
van medeleven bij het overlijden en de
begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 8 mei a.s. om 19.00 uur
in de Grote kerk te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard tel .1gS7Z


