Wil in urv gebeden

gedenken

JOSEPH PETRUS WILHELMUS
LEMMENS
echtgenoot van
MARIA CATHARINA HANSSEN

Onze dierbare overledene werd geboren te
Oostrum 11 augustus 1918. HU overle,ed - voorzien van het Sacrament der Zieken 19 mei t977.
9p ?+.mei hebbe-n ryU na een plechtige Eucharistieviering in de St. Petrus kerk te Sittard
afscheid van hem genomen.
Wanneer ik zwak ben, dan ben

WU gedenken vandaag, vol dankbaarheid

en

rezen Heer en het zij ons gegeven

ge-

piëteit, dit kostbare leven. Hij heeft - speciaal
de laatste' jaren - zwafe kruisen te dragen gekregen en hoe moeilijk de dagen ook dikwijls
voor hem waren, hU heeft zijn leed - daarbij
ven dag tot dag -gesteund en geholpen door
zijn vrouw - moedig gedragen.
Moge hU nu rusten in de vrede van de verinspireerd door zijn voorbeeld

te

zetten.

-

zijn werk voórt

Sjef Lemmens, rust in vrede.

ik sterk, schrijft

Paulus in zljn tweede brief aan de Korinthiërs.
Toen Sjef Lemmens jaren geleden zich, vanwege' de ene ziekte rla de andere, uit het

actieve leven moest terugtrekken, is hli zich
- op die dagen, dat het maaÍ enigszins kon gaan inzetten voor het w,erk van zljn zus Truus,
in Karachi, dat door zijn oudste broer, missiebisschop aldaar, begonnen was. En hij heeft

gezorgd vindingr{jk als hU was

fondsen begonnen

te stromen en dat

dat

de

daarginds

onnoemelijk veel goed werk voor de lijdende
en arme medemens kon gebeuren!
In zijn stichting ,,de vrienden van Zuster Truus
Lemmens" heeft hii een monument van naastenliefde opgebouwd. ,,Wat gU voor de gering-

sten der mijnen hebt gedaan", zo zegt

de

Heer, ,,dat hebt gij voor Mij gedaan".
Maar ook in zrln naaste omgeving was hij de
inspirator en bezieler van veel goed werk. De
bewoners van het Drakenveld zullen hem blijven gedenken als de oprichter van hun buurtvereniging. Zijn politieke vrienden zullen hem
blijven zien als de man, die een christelijke
levensvisie ook in
doen doordringen.

het politiek bedrljf

wílde

Voor Uw gewaardeerde bliik van medeleven
danken wU U oprecht.

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben
op zondag 10 juli om 11.30 uur in de kerk van
de H. Petrus te Sittard.

