Toon mij Heer Uw wegen,
en leer mlj [Jw paden kennen.

Wil in uw gebeden

gedenken

NIC MEUFFELS
echtgenoot van
AGNES TUMMERS

De dierbare overledene werd geboren te
Sittard 29 aug. 1923. Hij overleed - voorzien
van het Sacrament der zieken - te Sittard
20 april 1980. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus
te Sittard hebben wij hem 24 april d.a.v.

aldaar begraven.
Hij was nauwelijks 45 jaar oud toen hij volkomen invalide - het arbeidsproces vaarwel moest zeggen. En ruim 10 jaar heeft hij
- practisch dag in dag uit - gesukkeld en
getobd met de gevolgen van zijn ziekte.
Dankbaar was hij voor de spaarzaam hem
toevallende dagen, dat het wat beter ging
en dat hij zich een klein wandelingetje kon
permiteren. Voor de rest speelde zijn leven
zich at in de kleine kring van familie,
vrienden en kennissen. Geregeld werd zijn
leven op Fort Sanderbout onderbroken door
kortere of langere verblijven in het ziekenhuis.

Veel steun, bemoediging en opbeuring heeÍt
hij in zijn langdurige ziekte van zijn vrouw
mogen ondervinden; dochter Mia en schoonzoon Paul, zoon Bert en Henny hebben
véél voor hem betekend en zijn kleinkind
Claudia was zijn oogappel.

De Kerk beleefd dankbaar en vol vreugde de
Paastijd, want de verrijzenis van de Heer is
het waarmerk en onderpand van ons aller
verrijzenis uit zonde en dood. Door onze
droefheid heen mogen wij leven in de blijde
hoop, dat voor ons, door het lijden, sterven
en verrijzen van de Heer de weg ten leven

is opengelegd.
Wij bidden voor Nic Meuffels dat hij door de
kracht van het zaligmakend lijden, sterven
en verrijzen van de Heer moge delen in het
eeuwig niet aflatend geluk van de verrezen
Heer en dat hij ons aller voorspreker moge
zijn.

Nic Meuffels, 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 zondag 1 juni a.s. om 11.30 uur in
de Grote Kerk te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben b.v. Sittard tel.

13572

