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In de gebeden der gelovigen en

i!

het

H. Misoffer der priesters wordt aanbevolen

Wilhelm August Niisser
Begiftigd met de Pauselljke onderscheiding
,,Pro Ecclesia et Pontifice".
echtgenoot van wijlen

maar een gelovig beleven van een uitverkiezing:
een taak, die hij nooit wilde opgeven.
Werkend en de rozenkrans biddend, heeft hU een

waardevol stuk van zljn leven beleefd en opgebouwd bij Maria, tot wie hii bad voor zlin gezin,
voor bisschop en Kerk en voor vrede in de wereld. Maria sleuteldraagster van Jezus H. Hatt,
open voor hem Gods oneindige barmhartigheid en
laat hem binnentreden in het huis van de Vader.
O. L. Vrouw v/h H. Hart, bid voor hem.

MARIA ELISABETH WILLEMS

De dierbare overledene werd geboren op 2) jttli
1885 te Neuwerk (D) en overleed te Sittard op 10
iuli L974. qesterkt met de H. Sacramenten der
2ieken. H|-werd begraven

op B juli te

Sittard.

Hij was een man van diep geloof en stipte plichtsleven was werken en zoÍgen
betrachting. Zljn
-hem
van God's wege waren toevoor hen, - die
vertrouwd. Diezelfde liefdevolle bezorgdheid beleefde hU ook t.a.v. zlin klein- en achterkleinkinderen.

,,fIw vader maakte zich ongerust over U en
vroeg zich af: wat kan ik voor m|n kinderen
doen?"

(1Sam.10,2).

Naast zijn dagelijkse werk-vervulde -hij, juist deze
maand tío jaar làng, ziin kosterstaak in de basrliek van O.L.Vr. v/h H. Hart.
Niets was hem teveel: iedere dag ging hij heen en
weer ÍtaaÍ de basiliek en werktè hii mee, dat de
eredienst hen stichtte die O. L. Vrouw kwamen
danken en hen bemoedigde, die in nood en pun
tot Maria, hoop der hopelozen, hun toevlucht na-

De farnilie dankt U voor uw blijken van medeleven welke zij bU het overlijden en de begrafenis van u mocht ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal- gehouden worden
Zondag- 8 september 3.s., tlidens de mis van
10 uur in de pàrochiekerk van de H. Petrus te

op

Sittard.

men.

hii dat werk in dienst van
Maria:
-èen
vak
ían
Éet was geen iË'cr,"ïÀ.tià"ituoeii"gBewust stelde

Begrafenisond. W. Wauben, Sittard, tel. 3572

