fer herinnering

aan.

JOHANNES WILHELMUS VAN MULKEN
echtEenoot van
JOHANNA MARIA JOSEPHINA PETERS

Hij werd

onderscheiden door:

Het Nationaal Verbond der
,,Belgische Oorlogskruisen";

Air Chief Marshal Deputy Supreme Commander,
Allied Expeditionary Force A. Tedder;
Dwight D. Eisenhower
President of the United States of America.
Geboren

te Born 3 juli 1907, overleed hii
9 oktober 1973, voorzien van het

aldaar

Sacrament der Zieken.

Voor uw blijken van deelneming bij het overlijden
en de begrafenis van mijn lieve man en onze dierbare vader en opa zeggen wij U hartelijk dank.
Mevr. J. M. J. VAN MULKEN-PETERS
kinderen en kleinkinderen

gesproken, te
Het was eigenlijk, rn*,Oerwijs
kort, het leven van ,,Pa" van Mulken. Hif heeft nu
zijn leven teruggegeven aan de Heer van alle leven.
Hij heeft vreugde en verdriet ervaren, alles wat

het leven voor een mens met zich mee kan brengen.
Maar de herinnering aan wat hij heeft gedaan, alle
goeds van zoveel jaren, die herinnering zal blijven
voortleven in ons midden.
En de mooiste nagedachtenis die wij een mens
kunnen geven is toch, dat wij het goede van zijn
leven in ons eigen bestaan proberen voort te zetten.
Sjeng van Mulken heeft in ziin leven veel gedaan
voor anderen. ln de duistere jaren van de oorlog
heeft hii vrijheid en leven op het spel gezet om
voor anderen vrijheid en leven te winnen. Wat die
tiid heeft gekost, daar heeft hij nooit veel over
gezegd. Hij liep niet te koop met eigen verdíenste.
Maar die verdienste is daarom niet minder.
Laten wij nu samen voor hem bidden, dat hij bij
de Heer mag zijn, Die hem Ziin Rust en Zijn Vrede

zal

geven.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zondaE 2 december a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Petrus te Sittard.

Begr. Ond. W. Wauben, Sittard - Tel

.

3572

